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มีโอกาสได้อ่านแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)                
ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาโดยรวมแล้วพบว่า แผนการศึกษาฉบับนี้จะมี
ยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ท่ีว่า “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี              
มีความสุขในสังคม” อยู่ท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล , ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา , ยุทธศาสตร์ผลิต
และพัฒนากําลังคน , ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต , ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

แต่เนื้อหาใจความของบทความตอนนี้ ผมจะมุ่งนําเสนอในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ว่าแผนการศึกษาฉบับนี้มีเป้าหมายหลัก มีตัวชี้วัด มีวิสัยทัศน์ มีพันธกิจ มียุทธศาสตร์ และมีผลผลิต ผลลัพธ์ใน 
แต่ละยุทธศาสตร์อย่างไรบ้าง? ท้ังนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู และพัฒนา
นักเรียนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาฉบับดังกล่าว  

รายละเอียดมีดังนี้ 

1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษา 
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 
 2. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุก            
ภาคส่วน 
 
2. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
 1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา ** 
 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            
จากการทดสอบระดับชาติ 
 3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม (1) 
 4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก (2)  
 5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (3) 
 6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาท่ีทํางานให้ (4) 



 7. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทํา หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (5) 
 8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ (6) 
 9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน (7) 
 10. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี (8) 
 11. ร้อยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นข้ึนไป (9) 
 12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕ – ๑๗ ปี (10) 
 13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (11) 
  14. จํานวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (12) 
 
3. วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม”  
 “ผู้ เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีไ ด้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 “มีความรู้คู่ธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน 
ซ่ึงเป็น 2 เง่ือนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 “มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในการดํารงชีวิต 
 “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคีปรองดอง 
 “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
 
4. พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ ประเภทสู่สากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
5. ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา

ประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 



6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สามารถท่องจําและนําสิ่งท่ีจําไปฝึกคิดวิเคราะห์                 
คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ มีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตสํานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการคิด วิเคราะห์              
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน 
  3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม (1) 
  4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก (2) 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดแลประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน ตําราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
  5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
  

6.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ
ตามเกณฑ์ มีครูประจําชั้นครบทุกห้อง และมีครูท่ีจบตรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตร
ท่ีคุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพ่ือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 



 4. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 
 5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีต่อการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป้ฯระบบให้สอดคล้องกับความต้องการใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
 2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจําการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละชั้นและ
ครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
 4. สร้างขวัญกําลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพ 
  

6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ 
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 มีการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ  
เพ่ิมจํานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความ
สนใจ รวมท้ังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
 ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (3)  
 2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา (4) 
 3. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทํา หรือ ประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (5) 
 4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ (6) 
 5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน (7) 
 6. จํานวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากําลังคนกับองค์กร/หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
 7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี ** 
 8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกระดับอนุปริญญาถึงปริญญา
ตรี 
 9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอ่ืนๆ ท่ีได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมข้ึน 



กลยุทธ์ 
 1. เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
 2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคนโดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
หมายเหตุ :  1. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีปรากฏท้ังใน
เป้าหมายหลักของแผนฯ และปรากฏในระดับยุทธศาสตร์ 
  2. ** หมายถึง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ท่ีนํามาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 
 แล้วพบกันใหม่ในยุทธศาสตร์ท่ี 6.4 – 6.6 ในบทความฉบับหน้า วันนี้สวัสดีครับ 
 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ กลุ่มนิเทศฯ 

20 เมษายน 2560 


