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 ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานเลขาธิการสภาศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กําหนดให้สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษามีหน้าท่ีในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา
กับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุท่ีแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙) จะสิ้นสุดใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙  ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทสําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปใช้เป็น         
กรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
 ในการดําเนินการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนฯ เพ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ท้ังด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดท่ี
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่
สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีท่ัวโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนา
ประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค ๔.๐ และนําผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙  ซ่ึงครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวกับบริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพ
การศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมท้ังการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาปัญหาและ
ความท้าทายของระบบการศึกษา ท้ังท่ีเกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา และจากสภาวการณ์ของโลกท่ี
ประเทศต้องเผชิญ เพ่ือนํามากําหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนา
การศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมท้ัง
โครงการเร่งด่วนท่ีสําคัญ และการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติโดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

 
ความจําเป็นในการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 ความท้าทายท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังในส่วนท่ีเป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่                     
การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution)              
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ (The Fourth Industrial Revolution) การดําเนินงานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ๒๕๔๗ (Sustainable Development Goals : SDGs 
2030) ท่ีประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมท้ังผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการ
กําลังคนท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรท่ีส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ การติดกับดักประเทศท่ีมีรายได้



ปานกลาง ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรท่ีปรับเปลี่ยนไปตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายและเสื่อมโทรม  
อย่างรวดเร็ว รวมท้ังระบบการศึกษาท่ียังมีปัญหาหลายประการ นับต้ังแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ียังไม่เหมาะสม          
ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ําในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมท้ังปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินัย ความซ่ือสัตย์สุจริต และ                
การมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ท่ีต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับ
ความท้าทายดังกล่าวจึงมีความจําเป็นท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลัก
ของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือให้สามารถนําพาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า 
 ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ พบว่า  ไทยประสบความสําเร็จในหลายด้าน และ 
มีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป 
 ด้านโอกาสทางการศึกษา รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมากส่งผลให้
ประชากรในวัยเรียน รวมท้ังเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจําเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงข้ึน  
แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง นอกจากนี้ประชากรท่ีอยู่ในวัยกําลัง
แรงงานแม้จะได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน แต่จํานวนแรงงานท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีอยู่
จํานวนมาก จึงต้องเร่งดําเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการต่างๆ ให้เด็ก
และประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ิมข้ึน เพ่ือยกระดับ
การศึกษาของคนไทยให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคะแนนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และตํ่ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้คุณภาพของกําลังแรงงานอายุ 
๑๕ ปีข้ึนไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา         
มีสัดส่วนน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษา ทําให้มีการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง และยังมีสมรรถนะหรือ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ทีไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ทําให้มีผู้ว่างงานอยู่จํานวนมาก              
จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและกําลังแรงงานท่ีมีทักษะ และคุณลักษณะท่ีพร้อม            
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการกําลังคน                  
เพ่ือวางเป้าหมายการจัดการศึกษา ท้ังเพ่ือการผลิตกําลังคนเข้าสู่ตลาดงานและการพัฒนากําลังคน              
เพ่ือยกระดับคุณภาพกําลังแรงงานให้สูงข้ึน 
 ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณ
ทางการศึกษา ซ่ึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการท่ีต้องได้รับการปรับปรุงเป็นลําดับแรก 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซ่ึงมีอยู่จํานวนมาก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและลดภาระ
งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการศึกษาซ่ึงได้รับค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แต่ใช้จ่าย               
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา



โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษา
เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษา 

 
แนวคิดการจัดการศึกษา 
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัด

การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกท้ัง                                
ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น 
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยนํายุทธศาสตร์ชาติ (National 
Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ 

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ 

(Vision) ไว้ดังนี้ 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัด

การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและ
สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และยุทธศาสตร์ชาติ ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ                
๔) เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ           
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ                
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion) 



เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซ่ึงมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ๕๓ 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ดังนี้ 

๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) มีตัวชี้วัด          
ท่ีสําคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ ๖ - ๑๔ ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ๑๕ ปี เป็นต้น 

๓) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน               
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA)  
ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงข้ึน เป็นต้น 

๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา   
เป็นต้น 

๕) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                 
ด้านการศึกษาดีข้ึน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจํานวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้กําหนด
ช่วงเวลาในการดําเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น ๕ ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ ๕ ปีแรกของ
แผน ระยะ ๕ ปีท่ีสองของแผน ระยะ ๕ ปีท่ีสามของแผน และระยะ ๕ ปีสุดท้ายของแผน 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติ
บรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
๒.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสะท้อนความรักและการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 

๒.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนท่ีพิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนท่ีพิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                    



แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน สถานศึกษาจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษท่ี
จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าระบบปกติเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๒.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัด
ท่ีสําคัญ เช่น สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทาง             
สันติวิธีเพ่ิมข้ึน มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ              
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน มีระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา            
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น 

โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบัน
หลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพ
และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนท่ีพิเศษ 
ท้ังท่ีเป็นพ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนท่ีเกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เช่น โครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนท่ีพิเศษ เป็นต้น 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และ นวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

๒.๑ กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ           
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการกําลังคน 
(Demand) จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผู้เรียน
สามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์ กําลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ท่ีได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูง จําแนกตามระดับ/
ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน จํานวนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมข้ึน 
จํานวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดหลักสูตรสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึน และมีภาคี
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 



๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเม่ือเทียบกับภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศเพ่ิมข้ึน โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมข้ึน บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เพ่ิมข้ึน นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ท่ีได้          
จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน และผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน            
เป็นต้น 

โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เช่น โครงการจัดทําแผนผลิตและ
พัฒนากําลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย 

ดังนี้ 
๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเป็น

ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมข้ึน 
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าข้ึนไปท่ีจัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะ                 
ท่ีพึงประสงค์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น เด็กแรกเกิด – ๕ ปี              
มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน ผู้สูงวัย ท่ีได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน และมีสาขาและวิชาชีพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทํางานและถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมข้ึน สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมข้ึน และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ เพ่ิมข้ึน 
เป็นต้น 



๓.๔ แหล่งเรียนรู้ ส่ือตําราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน สื่อสารมวลชนท่ีเผยแพร่
หรือจัดรายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมข้ึน สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น               
มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา 
และผู้เรียนท่ีมีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น 

๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัดท่ี
สําคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ ๑๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) จําแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูท่ีมา
จากการผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมข้ึน มีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเอ้ือให้ผู้สําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนและ
พัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเข้าสู่ วิชาชีพครู เป็นต้น 

๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดท่ี
สําคัญ เช่น ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ             
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมข้ึน และระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี  
สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และพัฒนา
ระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการท่ี
สําคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

มีเป้าหมาย ดังนี้ 
๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดท่ี

สําคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและ
พ้ืนท่ีลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนระหว่างพ้ืนท่ี/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น 

๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย             
มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัยสนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ          
มีคุณภาพ เป็นต้น 



๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น มีระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคลท่ีอ้างอิงจากเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ท่ีสามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูล รวมท้ังใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข สังคม 
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเป็น
ระบบเดียวกันท้ังประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น 

โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมี
มาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เช่น โครงการจัดทําฐานข้อมูลรายบุคคล
ทุกช่วงวัย ท้ังด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มี

เป้าหมาย ดังนี้ 
๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ นําแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรม
พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน และ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และและส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดท่ี
สําคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมข้ึน และสื่อสารมวลชนท่ีเผยแพร่
หรือให้ความรู้เก่ียวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๕.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
สาขาต่างๆ เพ่ิมข้ึน เป็นต้น โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน            
การดําเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และ
พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
แผนงานและโครงการสําคัญ เช่น โครงการน้อมนําศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียวเป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
๖.๑ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ีและการบริหารจัดการตามหลัก                 
ธรรมาภิบาล เป็นต้น 



๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็น
พิเศษอย่างเร่งด่วน ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานของผู้เรียนท่ีเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
สูงข้ึน เป็นต้น 

๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพ้ืนท่ี มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น จํานวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเข้ามาจัดการศึกษาหรือ
ร่วมมือกับสถานศึกษา ท้ังของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน และสัดส่วนการมีส่วนร่วม
สนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเม่ือเทียบกับรัฐ จําแนกตามระดับ
การศึกษาสูงข้ึน เป็นต้น 

๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น มี กฎหมาย  
กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาท่ีเอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน 
ความต้องการกําลังแรงงานและสภาพปัญหาท่ีแท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรร
งบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช่น สถานศึกษาท่ีมีครู
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการท่ีปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาทําหน้าท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมาย
เก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา และมีแผนงานและโครงการสําคัญ เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา และโครงการทดลองนําร่องระบบการจัดสรรเงินผ่าน
ด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น 

 
การขับเคล่ือนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติข้ึนอยู่กับ

ปัจจัยสําคัญหลายประการ ประกอบด้วย สาระของแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีมีความชัดเจน ครบถ้วน และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผนการศึกษา
แห่งชาติ ของผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ต้ังแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน 
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เก่ียวข้องและสาธารณชนเพ่ือสร้างความตระหนักในความสําคัญของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และการนําแผนการศึกษาแห่งชาติ 
สู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของชาติ 



แนวทางการขับเคล่ือนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย ๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสําคัญและพร้อมเข้า

ร่วมในการผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานองค์กร และภาคี           
ทุกภาคส่วน ถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
การศึกษาระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน โดยสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมจัดทําและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว                  
๓) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับต่าง ๆ 
และ ๔) การสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง ท้ังระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ี 

การดําเนินการการขับเคล่ือนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได้เสนอรายละเอียดการดําเนินการขับเคลื่อนสู่         

การปฏิบัติ โดยได้ระบุบทบาทของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานส่วนกลางซ่ึงประกอบด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
และหน่วยงานอ่ืนนอกกระทรวงศึกษาธิการท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษา เป็นต้น ส่วนระดับภูมิภาค ประกอบด้วย 
สํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นต้น รวมท้ังระดับ
สถานศึกษาและระดับห้องเรียน โดยได้กําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานท้ัง ๖ ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ซ่ึงจะทําให้การดําเนินงานตามแผน เป็นไปอย่างสอดคล้อง รองรับใน
กรอบทิศทางเดียวกัน และการจัดการศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาท่ี
กําหนด 

การติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ 
แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ท้ังการประเมินผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยแต่ละ
หน่วยงานประเมินการดําเนินงานของตนควบคู่ไปกับการให้หน่วยงานกลางประเมิน มีหลักเกณฑ์การติดตาม
และประเมินผลตัวชี้วัดท่ีชัดเจน โปร่งใสมีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการแนวทางการติดตาม
ประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ๑) การประเมินบริบทก่อนเริ่มโครงการ ประเมินระหว่าง
ดําเนินงาน และประเมินหลังการดําเนินงานตามแผนเสร็จสิ้น ๒) วางระบบการประเมินระดับกระทรวง 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และเขตพ้ืนท่ีเพ่ือเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการแต่ละระดับกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ ๓) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานด้านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ด้านงบประมาณ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในส่วนกลางและในพ้ืนท่ี เพ่ือให้การติดตาม
ประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔) จัดให้หน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลาง
เป็นผู้ประเมิน ๕) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น และ ๖) นําเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ 

ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร 
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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