ส่วนที่ 2
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้นายุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.
2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.
2558-2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และกาหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กาหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้
กับส่วนราชการทุกหน่วยมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พั ฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 จะประกอบด้วย
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์เดิม จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่ วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ ต่อการดาเนิ นการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่ อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หน้า 19

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้า นการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒ นาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใน
มิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้ว ยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒ นาคน
รุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพื้น ฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่ งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้ านการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญที่ให้ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5) ยุทธศาสตร์ ชาติ ด้ า นการสร้ า งการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่เ ป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้อม
มีเป้ าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อนาไปสู่ การบรรลุเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสั งคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
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ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3
ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลั ก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ
และน าไปสู่ ก ารลดความเหลื่ อ มล้ าและเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา โดยกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ก ารบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบสาหรับการดาเนินงานไปสู่เป้าหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีแรก (พ.ศ.2563 – 2565) จะมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนาของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 ซึ่งปรากฏตามประเด็นสาคัญ ดังนี้
แผนแม่บทฯ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(1) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย
มากขึ้น นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
(2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา
(3) ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและจิตอาสา
(4) จูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
(5) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนไทย นาเสนอ
ตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
แผนแม่บทฯ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(1) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการ ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึง
ช่วงอายุต่าง ๆ
(3) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
(5) พัฒนาหลักสูตรการสอน และปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ที่เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ
(6) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
(7) การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
(8) มีหลักสูตรการศึกษาที่เอื้อต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพในหลักสูตร
(9) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น
(10) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
(11) จัดให้มีทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับ
โลกการทางาน
(12) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาว์ปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์
(13) วัยเรียนวัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์
รักการเรียน มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
(14) ยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
(15) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
(16) แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักถึงความสาคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
(17) จัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัยผู้สูงอายุ
(18) ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดีมีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอด
ชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทฯ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
(1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
(2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปัญญาเพิ่มขึ้น
(3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐาน
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(4) ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ ที่เน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ
(5) จัดกิจกรรมเสริมทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหา
และวิ ธี ก ารสอน โดยใช้ เ ทคโนโลยี ส นั บ สนุ น ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แ บบใหม่ เ นื้ อ หาและทั ก ษะแบบใหม่
(6) วางแผนการผลิต พัฒนา และปรับบทบาทครูยุคใหม่ให้เป็นผู้อานวยการการเรียนรู้
(7) ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถ
สร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(8) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุม
ทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ
(9) ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน
(10) มีอัตรากาลังครูอาชีวะที่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(11) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่เน้นการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดไปจนถึงระดับโรงเรียน
(12) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
(13) ปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่สามทั กษะและ
ความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ๆ
(14) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคม
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
(15) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออก
จากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ
(16) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้การเรียนการสอน
และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
(17) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
(18) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(19) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพ ที่นักเรียนนักศึกษา
และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้
(20) มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กาหนดสมรรถนะและทักษะ
พื้นฐานสาหรับอาชีพสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
(21) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ
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(22) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
(23) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของ
ประเทศเพื่อนบ้านในสถานศึกษา และสาหรับประชาชน
(24) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเท
เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
(25) พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและส่งต่อ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคน
ไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ
(26) ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนา
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา
(27) ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทฯ 15 พลังทางสังคม
(1) ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมจากประชากร
ทุกกลุ่มทุกวัย และภาคีต่าง ๆ ทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้า
(2) พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายระดับจังหวัดผ่านการ
ระดมพลังความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนระดับจังหวัด พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกและระบบสนับสนุน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(4) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมผู้สูงอายุ โดยนาความรู้ ประสบการณ์และภูมิปัญญา
มาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง
(5) ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
แผนแม่บทฯ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(1) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(2) คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและ
มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(3) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆโดยเฉพาะกลุ่ม
เด็ก – เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทาง
สังคมได้อย่างเท่าเทียม
แผนแม่บทฯ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการโดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วหลากหลาย
ช่องทาง
(2) การปรับวิธีการทางานจาก ทางานตามภารกิจที่กฎหมายกาหนดเป็นการให้บริการที่ให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการ และเชื่อมโยงบูรณาการกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน
(3) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น
(4) จัดทางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติโดยสนับสนุนบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่
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(5) กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน /โครงการ
(6) ปรับขนาดของภาครัฐและโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจ ทั้งในส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคและท้องถิ่นให้ชัดเจนไม่ซ้าซ้อน
(7) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม
(8) ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ร ระบบการบริ ห ารงาน รวมทั้ ง วาง
กฎระเบี ยบที่เหมาะสมตามสถานการณ์ และเน้นการทางานแบบบูรณาการไร้รอยต่อ และเชื่อมโยงเป็ น
เครือข่ายกับทุกภาคส่วน
(9) บุคลากรภาครัฐทุกประเภทมีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะใหม่ๆ
แผนแม่บทฯ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(1) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
(2) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
ภาคเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพเกษตรแปรรูป และ
เกษตรอัจฉริยะ
(3) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศตลอดทุกช่วงวัย
(4) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้า
ในสังคม เพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน
(5) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
โปร่งใส
(6) การเพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลิต(เชิงปริมาณ) และ
พัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคสังคมและชุมชน
(7) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกาหนดมาตรการหลักเกณฑ์
ในการดาเนินงานวิจัย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการที่เหมาะสม
มติคณะรัฐมนตรีที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
2561 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา นามาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ ไปเป็นกรอบในการกาหนดมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การ
ส่งเสริม กากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง “มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ” จะหมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุก
แห่งยึดเป็นกรอบสาหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้จะแตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและของสถานศึกษา แต่มี
จุดหมายร่วมกันคือ ธารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ ทั้งใน
มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมืองต่อไป ทั้งนี้ เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะเป็นไปเพื่อ
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1. ให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษา และให้หน่ว ยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้า หมายในการจัดการศึกษาและจัดทามาตรฐานขั้นต่าที่
จาเป็น โดยการกาหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่กาลังศึกษาและเพื่อวางรากฐานให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากสาเร็จการศึกษา
2. ใช้เป็ น เป้ าหมายในการสนับ สนุนสถานศึกษาให้ ส ามารถดาเนินการต่าง ๆได้อย่า ง
สะดวก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว
3. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการกากับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนอง
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจะต้องธารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก
และมีคุณลักษณะ ได้แก่ (1) “ผู้เรียนรู้” เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าว
ทันยุ คดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ต่าง ๆ มีสุ นทรียะ รักษ์และ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพบนพื้นฐานของความพอเพียง มีความ
มั่นคง ในชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม (2) “ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม” เป็นผู้มีทักษะ
ทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรมสมรรถนะใน
การบู ร ณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลั กษณะผู้ ประกอบการเพื่อร่ว มสร้า งสรรค์และพัฒ นานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเองและสังคม และ (3) “พลเมืองที่เข้มแข็ง”เป็นผู้มีความ
รักชาติ มีจิตสานึกความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ
บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติโดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
จัดการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัยมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและสะสมตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ดังนี้
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คุณลักษณะ
1. “ผู้เรียนรู”้

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

มีพัฒนาการรอบ
ด้านและสมดุลสนใจ
เรียนรู้และกากับ
ตัวเองให้ทาสิ่งต่างๆ
ที่เหมาะสมตามช่วง
วัยได้สาเร็จ

รักและรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ชอบ
การอ่านมีความรู้
พื้นฐานทักษะ และ
สมรรถนะทางภาษา
การคานวณมีเหตุผล
มีนิสัยและสุขภาพที่
ดี
มีสุนทรียภาพใน
ความงามรอบตัว

2. “ผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม”

รับผิดชอบต่อการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
มีความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล
การคิดสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษ และ
การสื่อสาร และ
ความรู้รอบตัวด้าน
ต่างๆ

3. “พลเมืองที่
เข้มแข็ง”

สามารถแยกแยะผิด
ถูก ปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหน้าที่ของ
ตนเองโดยไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่นเป็น
สมาชิกที่ดีของ
กลุ่ม มีจิตอาสา
รักท้องถิ่นและ
ประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/อาชีวศึกษา
รู้จักตนเองและผู้อื่น สามารถชี้นาการ
มีเป้าหมายและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการเรียนรู้
มีทักษะการเรียนรู้
บริหารจัดการตนเอง รู้ทันการ
เป็นมีทกั ษะชีวิต มี
เปลี่ยนแปลง
ความรู้และ
ปรับตัวในโลกยุค
สมรรถนะที่จาเป็น
ดิจิทัลได้มีทักษะชีวิต
ต่อการสร้างสุขภาวะ ฟันฝ่าอุปสรรคได้ มี
การศึกษาต่อ หรือ
ความรู้ความรอบรู้
การทางานที่
ด้านต่างๆและ
เหมาะสมกับช่วงวัย สามารถประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาสุข
ภาวะการศึกษา /
การทางาน/อาชีพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตน

อุดมศึกษา

มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
ปรับตัว ยืดหยุ่น
สามารถเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงใน
โลกดิจิทัลและโลก
อนาคตได้มีความ
เป็นผู้นา มีความรู้
ความรอบรู้ต่างๆมี
ปัญญารู้คิด สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะต่างๆ ใน
การสร้างงาน /
สัมมาชีพความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อตนเองครอบครัว
และสังคม
มีทักษะการทางาน สามารถแก้ปัญหา
สามารถร่วแก้ปัญหา
ร่วมกัน ทักษะการ
สื่อสารเชิงบวก
สังคมการบูรณาการ
สื่อสาร มีความรอบรู้ ทักษะข้ามวัฒนธรรม ข้ามศาสตร์การ
ทางข้อมูล
ทักษะสะท้อนการคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม
สารสนเทศ
การวิพากษ์เพือ่ สร้าง เพื่อเพิ่มโอกาส และ
และดิจิทัล เพื่อ
นวัตกรรม และ
มูลค่าแก่ตนเอง
แก้ปัญหา มีการคิด สามารถ
สังคมและประเทศ
อย่างมีวจิ ารณญาณ เป็นผู้ประกอบการได้
มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถนาความคิด
สู่
การสร้างผลงาน
ในลักษณะต่าง ๆ
มีความเชื่อมั่นใน
มีความเชื่อมั่นใน
กล้าต่อต้านการ
ความถูกต้อง ความ ความเท่าเทียม เป็น กระทาในสิ่งที่ผิด ให้
ยุติธรรมมีจิต
ธรรมในสังคม มีจิต คุณค่ากับความรู้
ประชาธิปไตย
อาสามีความกล้า
ความสามารถ
มีสานึกและความ
หาญทางจริยธรรม
เป็นพลเมืองที่
ภาคภูมิใจในความ
เป็นพลเมืองที่
เข้มแข็งร่วมมือ
เป็นไทย และ
กระตือรือร้นในการ สร้างสรรค์การ
พลเมือง
สร้างสังคมไทยและ พัฒนาตนเองและ
อาเซียน
โลกที่ยั่งยืนมีความ
สังคมที่ยั่งยืน ขจัด
ซื่อสัตย์ในการ
ความขัดแย้งและ
ทางานเพื่อส่วนรวม สร้างสันติสุขทั้งใน
สังคมไทยและ
ประชาสังคมโลก
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ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดแต่ละแห่งอาจมีการปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ของการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาให้เหมาะสมตามช่ว งวัยของผู้เรียน แต่ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และในทางปฏิบัติ
หน่วยงานควรจัดทาตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงปัจจัยป้อน กระบวนการ วิธีการ หรือมาตรการที่เป็นรูปธรรมตามบริบท
ของระดับชั้น สถานศึกษา หรือข้อมูลสารสนเทศอื่น ที่แสดงถึงผลสาเร็จ ของการดาเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษา
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่18 เมษายน 2560
โดยให้กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาแผนการขับเคลื่อนกรอบ
คุณวุฒิ แห่งชาติสู่ การปฏิบัติ เพื่อให้ส ามารถนากรอบคุณวุฒิ แห่งชาติไปปฏิบัติให้ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่ างถูกต้อง ซึ่งกรอบคุณวุฒิแห่ งชาติ หมายถึง กรอบแนวทางการเชื่อมโยงผลลั พธ์การเรียนรู้ของระดับ
“คุณวุฒิการศึกษา” ตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับ /ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา กับระดับการปฏิบัติงานตาม “มาตรฐานอาชีพ” ที่เป็นแนวทางการกาหนดระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน หรือระดับสมรรถนะในการปฏิบัติที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต่างกั น ประกอบด้วยมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานอาชีพในระดับสากล ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จะเป็นไปเพื่อ
1. เป็นกลไกของการปฏิรูปการศึกษา ด้วยการเชื่อมโยงความต้องการกาลังคนเชิงคุณภาพ
ของภาคการผลิตและบริการกับระบบคุณวุ ฒิทางการศึกษา ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพ โดยใช้
ระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็น
สากล โปร่งใส และเทียบเคียงได้กับนานาชาติ
2 ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษา ที่ จ าเป็ น ต่ อ การสร้ า ง
ศักยภาพกาลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. สร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บ กรอบคุ ณ วุ ฒิ ข องต่ า งประเทศ อั น จะเป็ น กลไกสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันด้านกาลังคนของประเทศ เสริมสร้างความคล่องตัว และความมีประสิทธิภาพ
ในการเคลื่อนย้ายกาลังคนและนักเรียน นักศึกษาในภูมิภาค
4. ยกระดับคุณค่าของผู้มีความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ต้องการเพิ่มพูน
คุณวุฒิการศึกษาด้วยระบบเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่ก่อน รวมทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางการ
เรียนรู้และความก้าวหน้าในอาชีพที่หลากหลายของบุคคล
โครงสร้ า งกรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ ก าหนดองค์ ป ระกอบของคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น แกนกลาง
ในการอ้างอิงไว้ 8 ระดับ บนฐานของผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ (1) “ระดับคุณวุฒิ” ได้กาหนดระดับความสามารถ
หรือความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ และ
ความรับผิดชอบที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีข้อกาหนดขอบเขตที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ระดับง่ายไปยาก
จากระดับ 1 ถึงระดับ 8 โดยมีลักษณะเป็นแกนกลางที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กั บกาลังคนในแต่ละกลุ่มสาขา
อาชีพ /วิชาชีพ (2) “ผลลัพธ์การเรียนรู้ ” ที่ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ ดังนี้
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ระดับ
(จากง่าย
ไปยาก)
1

2

3

4

5

6

7

ความรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิ
ทักษะ

ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความ
รับผิดชอบ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานอาชีพ
ทักษะพื้นฐานในด้านงานอาชีพ ทักษะใน
- ความสามารถในการปฏิบัติงานประจา
การสื่อสารในการปฏิบัติงาน
การ
ตามขั้นตอนที่กาหนด
และการใช้ชีวิตในโลกของงาน
สื่อสาร ทักษะชีวิต และทักษะในการ
- ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้
ปฏิบัติงานประจาที่ไม่มีความซับซ้อน
การกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
ความรู้ในการสื่อสาร และสารสนเทศ ทักษะในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ
- ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ในการปฏิบัติงานพื้นฐาน
มาตรฐานที่กาหนด รวมทั้งทักษะการคิด
หลักการและมาตรฐานที่กาหนด
ตามข้อเท็จจริงของลักษณะงานอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่าง
- ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดูแล
สร้างสรรค์
และตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ความรู้ในหลักการทั่วไปของงาน
ทักษะในการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ีการ
- ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
อาชีพ
เครื่องมือ และวัสดุขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการ
แบบแผน และสามารถปรับตัวกับการ
เฉพาะ และการวิเคราะห์เบื้องต้น
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ซับซ้อน
รวมทั้งความรู้ภาษาอังกฤษและ
ทักษะ
- ความสามารถในการให้คาแนะนา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้
ในด้านความปลอดภัยที่เกีย่ วข้อง
พื้นฐาน
ในการสื่อสารเบื้องต้นได้
ที่ต้องใช้การตัดสินใจและการวางแผนใน
การแก้ไขปัญหา โดยไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมในบางเรื่อง
- ประยุกต์ใช้วามรู้ ทักษะทางวิชาชีพ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานใน
บริบทใหม่ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
มีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคที่
ทักษะในการปรับใช้กระบวนการปฏิบัตงิ าน - ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ครอบคลุมขอบเขตของงานอาชีพ
ให้เหมาะสมและความปลอดภัย ที่เชื่อมโยง แบบแผน และสามารถปรับตัวกับการ
และความรู้ และเทคโนโลยี
กันในการทางานที่หลากหลาย
เปลี่ยนแปลง
สารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับที่
- ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วย
เชื่อมโยงกับการทางาน
ตนเอง และประสานงานเพื่อแก้ปัญหา
ที่ไม่คุ้นเคย
ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึก ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปญ
ั หา - ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้
ภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ
และทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การประสานและการประเมินผลในการ
- ความสามารถในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานด้วยตนเองเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมในบางครั้ง
ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเฉพาะ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
- แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเปลีย่ นแปลง
ทางอย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ
เปรียบเทียบปัญหาภาษาอังกฤษ
อยู่ตลอดเวลา
ในงานอาชีพ
- สามารถริเริ่มปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ใน
การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเป็น
นามธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
วางแผนการบริหารและการจัดการใน
สาขาอาชีพ
ความรู้ในระดับแนวหน้าอย่างเชิงลึก ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
- แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและคาดการณ์
ผลงานวิจัยด้วยตนเอง รวมทั้งทักษะในการ ไม่ได้ พัฒนาและทดสอบวิธีการใหม่ๆ
ขยายองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ และ
รวมทั้งหาคาตอบอย่างสร้างสรรค์
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ
- สามารถให้ความคิดเห็น และรับผิดชอบ
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มอี งค์ความรู้ ทั้งใน
การปฏิบัตแิ ละการบริหารจัดการ
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ระดับ
(จากง่าย
ไปยาก)
8

ความรู้
ความรู้ในระดับแนวหน้าอย่าง
เชี่ยวชาญสูงสุด

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิ
ทักษะ
ริเริ่มคิดและวิจัยที่มีผลต่อการสร้างองค์
ความรู้หรือแนวปฏิบัติใหม่ได้ด้วยตนเอง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสน
ผลงาน
ทางวิชาการ และมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความ
รับผิดชอบ
- เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
พัฒนาและทดสอบทฤษฎีใหม่ หรือค้นหา
คาตอบใหม่ที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรม
- เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นา สามารถให้
ความคิดเห็นด้านความรู้ในวิชาชีพ เพือ่
การบริหารจัดการด้านงานวิจัยหรือ
องค์กร
และรับผิดชอบอย่างสาคัญในการขยาย
ความรู้และแนวปฏิบัติ รวมทั้งสร้างสรรค์
แนวความคิด /กระบวนการใหม่ในวิชาชีพ

และ (3) “กลไกการเชื่อมโยงเติมเต็ม /เทียบเคียง” เข้าสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งในส่วนของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษา และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานอาชี พ ต้ อ งมี ค วามยื ด หยุ่ น
หลากหลาย และสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ต ลอดเวลา โดยอาจใช้ ก ระบวนการทดสอบ วั ด และประเมิ น ผล
กระบวนการการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย กระบวนการ
การเทียบโอนประสบการณ์จากการทางาน การฝึกฝนและปฏิบัติงานจริงจากการทางาน และกระบวนการ
การสะสมหน่ ว ยการเรี ย น (Credit Bank) เพื่ อ ให้ บุ ค คลที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาหรื อ มี ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ หรือสมรรถนะจากการปฏิบัติงาน สามารถได้รับการรับรองและยกระดับ
คุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
แผนการปฏิรู ปประเทศด้า นการศึกษา ที่คณะรัฐ มนตรีได้เห็ นชอบในหลั กการ เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เป็นผู้นาเสนอ โดยมอบ
หน่ว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องนาแผนฯ ไปพิจารณาดาเนินการให้ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
รวมทั้ ง ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งการรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บแผนฯ ดั ง กล่ า วผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ
เพื่อ ให้ ป ระชาชนทุก ภาคส่ ว น สถาบั น การศึ กษาต่า งๆ และหน่ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ยวข้อ งที่ จะต้ องนาแผน
ไปปฏิบัติ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถขับเคลื่อนการดาเนินการอย่างสอดคล้องและเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งวัตถุประสงค์การปฏิรูปการศึกษา จะประกอบด้วย
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ที่ครอบคลุม (1) ผลลัพธ์ทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการดารงชีวิต
ของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น (2) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู (3) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทางสังคมที่
ถูกต้อง และ (4) สถานศึกษาและระบบสนับสนุนที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจน
ทรั พ ยากรด้ า นการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา งบประมาณและเทคโนโลยี
2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ที่ประกอบด้วย (1) โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (2) โอกาสในการได้รับเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสม
กับศักยภาพของผู้เรียน (3) โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบ
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อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษารวมถึงการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งหมายถึง
การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นผู้นา ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้อง
ได้รับการยอมรับว่าสามารถเทียบเคียงกับประเทศชั้นนาอื่นๆ
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการส่งเสริมและ
สร้างสมดุลของความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ระบบการศึกษาของ
ประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ข้อง 3.3.1 – 3.3.3 ในข้างต้น
ทั้งนี้ มีแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จานวน 7 แผนงาน ที่ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูปภายใต้แผนงานฯ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ดังนี้
(1) แผนงานการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โ ดยรวมของประเทศโดยใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง
(1.1) การเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ
และมีการทบทวน จัดทา แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อ
การจัดการศึกษา
(1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(1.4) การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
(1.5) การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
(2) แผนงานการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
(2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
(2.2) การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(3) แผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(3.1) การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(3.2) การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่มี
ความต้องการเป็นพิเศษ
(3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหรือ ในสถานศึกษาที่
ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
(4) แผนงานการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูและอาจารย์
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(4.1) การผลิตครูและการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
(4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู
(4.3) เส้นทางวิชาชีพครูเพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
(4.4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา
(4.5) องค์กรวิชาชีพครูและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) แผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
(5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(5.2) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบการเข้าศึกษาต่อ
(5.3) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
(5.4) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
(5.5) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
(5.6) การปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(5.7) การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
(5.8) การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
(6) แผนงานการปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
(6.1) สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(6.2) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
(7) แผนงานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
(7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ
(7.2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data)
(7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัลความฉลาดรู้
สารสนเทศ ความฉลาดรู้สื่อเพื่อการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนรู้กติกามารยาท
จริยธรรม เกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้นาเสนอ โดยมอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทาแผนงาน
/โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินงานของหน่วยงาน และแผนการดาเนินงานของหน่วยงานในระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2561 – 2565) ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหาร

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล หน้า 32

ราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศด้านสั งคม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้าน
พลังงาน รวมทั้งมอบให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการ
ติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติต่อไป
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กรอบสาหรับให้การดาเนินการในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการในช่วง 3 ปีแรก (พ.ศ.
2563 – 2565) เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาทั้ง 4 ข้อ คือ 1)
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล ดังนั้น จึงได้
พิจารณานาเป้าหมายของแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาภายใต้วัตถุประสงค์ฯที่มีความสาคัญสาหรับนามา
พิจารณากาหนดเป็นเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ เป็นแผนงานฯ ที่สาคัญ โดยมีเป้าหมายสาคัญ ได้แก่
1.1 การจัดการศึกษาทุกระดับ ใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
1.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ
1.3 มีร ะบบทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติที่ ได้รั บการปรั บปรุ งให้ ส ามารถประเมิ น
คุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิผล
1.4 ครู บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ที่
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่
2. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ซึ่งมีแผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา แผนงานการปฏิรู ปการพัฒ นาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน และแผนงานการปฏิรูปการจัด
การเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นแผนงานฯ ที่สาคัญ โดยมีเป้าหมาย
สาคัญ ได้แก่
2.1 เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความเสมอภาค
ในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
2.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ห รือด้อยโอกาสทุกคนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.3 เสริมสร้าง พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ
2.4 เสริมสร้าง พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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2.5 บุคคลพิการ และบุคคลที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็ม
ศักยภาพ และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.6 โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2.7 ครู และผู้ เรี ย นในโรงเรีย นขนาดเล็ กในพื้ น ที่ห่ างไกล และโรงเรี ยนขนาดกลางที่
ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิช าการ
ได้อย่างพอเพียง
2.8 มีแนวทางในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.9 เด็กปฐมวัยสามารถเข้าถึง และได้รับการดูแล /การศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม
มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน
2.10 มีระบบคัดเลือกเด็กปฐมวัย เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่เน้นการสร้าง
สมรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ซึ่ ง มี แ ผนงานการปฏิ รู ป เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า
ทางการศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพั ฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล เป็นแผนงานฯ ที่สาคัญ โดยมีเป้าหมายสาคัญ ได้แก่
3.1 บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพและสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3.2 มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย (ปฐมวัย)
3.3 ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงานใน
สถานประกอบการ
3.4 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง
3.5 คนไทยมีความฉลาดรู้ มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อการใช้สื่อและ
ระบบดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
3.6 วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ที่นาไปใช้จริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทย
อย่างยั่งยืน
4. ปรั บปรุ งระบบการศึกษาให้มีประสิทธิ ภ าพในการใช้ทรั พยากร เพิ่มความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งมีแผนงานปฏิรูประบบ
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ใ นภาพรวมของประเทศ โดยใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ใหม่
และกฎหมายลาดับรอง แผนงานการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา แผนงานการปฏิรูปการพัฒนา
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรี ยน แผนงานการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 และแผนงานการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โ ดยการพลิ ก โฉมด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล
เป็นแผนงานฯ ที่สาคัญ โดยมีเป้าหมายสาคัญ ได้แก่
4.1 คนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย สามารถเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ได้ ต ามความต้ อ งการผ่ า นการ
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคน
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ไทยที่มีศักยภาพ ทักษะและความเชี่ย วชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบเคียงมาตรฐาน
สมรรถนะได้ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
4.2 ภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชน มี ค วามร่ ว มมื อ ในการ
จัดการศึกษาอย่างสมดุล และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
4. 3 มี ร ะบบฐ านข้ อ มู ล ที่ เ อื้ อ ต่ อ การดู แ ลที่ เ ชื่ อ มโ ยงกั น ระ หว่ า งหน่ ว ยงา น
และมี การพั ฒ นาบุ คลากรที่เ กี่ย วข้ อง มี กลไกขั บเคลื่ อนและบู ร ณาการการทางานระหว่ างกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นเอกภาพ
4.4 สถานศึ ก ษาของรั ฐ มี ค วามเป็ น อิ ส ระและมี ธ รรมาภิ บ าลในการบริ ห ารและ
จัดการศึกษา
4.5 ผู้ เ รี ย นในพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ เหมาะสม
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่ รวมทั้งมีการขยายผลไปสู่การจัดการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ
4.6 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกหน้าที่และอานาจ เพื่อรองรับรูปแบบใหม่
ที่แยกความรับผิดชอบด้านนโยบาย (Policy) ด้านกากับดูแลและส่งเสริม (Regulator)ด้านการสนับสนุนต่าง ๆ
(Supporter) และด้านการดาเนินงานหรือปฏิบัติการ (Operator)
4.7 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี โ ครงสร้ า งที่ มี บ ทบาท หน้ า ที่ และอ านาจสอดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4.8 มีการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ในการปรับเปลี่ยนระบบ
การศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้า และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ก้าวกระโดดทัน
กับพัฒนาการของโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. 9 มี ร ะบบข้ อ มู ล และสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การระบบการศึ ก ษา
ครอบคลุมการจัดทาข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และ
กระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษา และทุกระบบการศึกษา
ทั้งนี้ การบรรลุ วัตถุป ระสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนงานในข้างต้น จะแบ่งเป็น
3 ระยะ คือ ระยะเร่ งด่ว น ระยะสั้ น หรื อภายใน 3 ปี และระยะกลางถึงระยะยาวหรือภายใน 5 – 19 ปี
และมีประเด็นปฏิรูปที่มีลาดับความสาคัญสูงสุดและต้องดาเนินการให้บรรลุผลคือ
(1) ยกเครื่ อ งระบบการศึ ก ษาโดยการบั ง คั บ ใช้ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ฉบับใหม่ รวมทั้งกฎหมายสาคัญอื่นที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
(2) บุ ก เบิ ก นวั ต กรรมของการจั ด การศึ ก ษาระดั บ โรงเรี ย น กลุ่ ม โรงเรี ย น หรื อ การจั ด
การศึ กษาในระดับ พื้น ที่ โดยให้ โ รงเรี ย นเป็นศู นย์ก ลางของการยกระดับ คุณ ภาพของการศึกษา ผ่ า นการ
ขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุนการดาเนินการ
ของสถานศึกษา
(3) น าเสนอแนวทางการปรั บ หลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ไปสู่ หลั กสู ตรฐานสมรรถนะ และรู ปแบบการปรับหลักสู ตรในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จัดตั้งสถาบัน
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หลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเพื่อเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ
(4) สร้ า งดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ห่ ง ชาติ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
นาความรู้และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะท้องถิ่นห่างไกล
(5) จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้ งกองทุนหรือ
แผนงานเพื่อ การผลิ ต และพั ฒ นาความเป็ นครู ส าหรับ ครูรุ่ นใหม่ และพัฒ นาบั ณฑิ ต ครู ที่มี อ ยู่ใ ห้ ต รงตาม
ความจาเป็นของประเทศ ในระยะแรกเน้นครูปฐมวัยและครูประถมศึกษาสาหรับท้องถิ่นที่ขาดแคลน
(6) ให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นร่ า ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ
ปฏิรูปการศึกษาให้เริ่มดาเนินการได้และมีความต่อเนื่องในระยะยาว
ประเด็นสาคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
กรอบส าหรั บ การด าเนิ น งานไปสู่ เ ป้ า หมายในภาพรวมของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ศธ.)
ในช่ว งระยะเวลา 3 ปี แรก (พ.ศ. 2563 – 2565) จะมีค วามสอดคล้ องกั บเป้า หมายของแผนการปฏิ รู ป
ประเทศ 11 ด้าน ซึ่งปรากฏตามประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นการเมื อ ง ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้
ความเข้า ใจที่ ถูก ต้อ งเกี่ ย วกับ การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษั ตริ ย์ท รงเป็น ประมุ ข
การมี ส่ ว นร่ ว ม รู้ จั ก ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง รวมทั้ ง พรรคการเมื อ งด าเนิ น กิ จ กรรมโดยเปิ ด เผย
และตรวจสอบได้ และพั ฒ นาเป็ น สถาบั น การเมื อ งของประชาชน โดยมี ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ศธ. คื อ
การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามเป็ น พลเมื อ งและพลโลก มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ มี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องบนความแตกต่างที่หลากหลายทางวัฒนธรรม
2. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้
จั ดองค์ กรภาครั ฐ ให้ เ ปิ ดกว้า งและเชื่อ มโยงข้ อมูล กัน มี โ ครงสร้างองค์กรที่เ หมาะสม สามารถปฏิ บัติ งาน
เพื่อประชาชนโดยยึ ดการดาเนิ น งานเชิงพื้นที่เป็นหลั ก บริห ารจัดการและบริการประชาชนให้ เป็นดิจิทั ล
สรรหาและรักษาไว้ซึ่งอัตรากาลังคนที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.
คือ การปรับปรุงโครงสร้างของ ศธ. ให้มีประสิทธิภ าพ โดยกระจายอานาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค ดาเนินการ
พัฒนาและขยายผลสถานศึกษานาร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านการศึกษาของ ศธ. เข้ากับระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นกฎหมาย ที่ มี เป้ าหมายเพื่อ ให้ มี การปรั บปรุ งกฎหมาย
ให้ มี ค วามเป็ น ธรรม สอดคล้ อ งกั บ หลั กนิ ติ ธ รรม ทั นสมั ย สามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคม ไม่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทา
และเสนอร่างกฎหมายอย่างเหมาะสม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ ให้ ส อดคล้ องกับ รั ฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามความต้องการในระบบต่างๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ที่มีเป้าหมายเพื่อให้การดาเนินงาน
ทุกขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมมีระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค มีกลไก
การบั งคั บ ใช้กฎหมายอย่ างเคร่ งครั ด พัฒ นาระบบสอบสวนคดีอ าญาที่มี การตรวจสอบและถ่ว งดุล ระบบ
นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ มีม าตรฐาน และมีก ารสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ มุ่ ง อ านวยความยุ ติ ธ รรม โดยมี ป ระเด็ น
ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้ที่ขาดโอกาส ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษา เช่น ผู้ถูกคุมขังในสถานคุมขัง
5. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ สร้ า งผลิ ต ภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นของประเทศ และมีการเติบโตที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้น
ระบบมาตรฐานและนวั ต กรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางเศรษฐกิ จ ของ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ ศธ. คือ พัฒนา
มาตรฐานหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น และส่ ง เสริ ม
โครงการทวิภาคี ทั้งในส่ วนของผู้เรีย น ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์
6. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ มี เ ป้ า หมาย
เพื่อรักษาและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเพื่อเป็นรากฐานในการ
พั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง สร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
บริหารจัดการปั ญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อร่วมแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ สถาบันการศึกษา ผู้ เรียน
มี ค วามรู้ ทั ก ษะการวิ จั ย และการพั ฒ นาในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากรป่ าไม้ สถานศึ ก ษา ผู้ เ รี ย น
มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ Zero waste และการพัฒนาหลักสูตร (ความรู้ ทักษะ) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ผู้เรียนในทุกระดับ
7. แผนการปฏิรู ปประเทศ ด้า นสาธารณสุข ที่มีเป้าหมายเพื่อ ให้ระบบบริการปฐมภูมิ
มีความครอบคลุม มีข้อมูลสารสนเทศจั ดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุ ข
อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
บนหลักการสร้างนาซ่อม โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ การพัฒนาระบบการศึกษาที่ จะช่วยยกระดับ
การรู้ ห นั ง สื อ และทั กษะด้านสุ ขภาพ นาไปสู่ การปรับวิ ธีการสอนและหลั ก สู ตรด้ ว ยกระบวนการส่ ง เสริ ม
ความรอบรู้สุขภาพตั้งแต่ปฐมวัย ในการพัฒนาทั้งกาย จิต สังคม ที่พร้อมเข้าสู่วัยเรียนการยกระดับปฏิสัมพันธ์
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
8. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ มี เ ป้ า หมาย
เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทาหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ กับการกากับที่มีความชอบ
ธรรมและการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดารงรักษาเสถียรภาพของการแสดงออก และ
การรับรู้ของประชาชน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทาง
การศึกษาของผู้เรียนและผู้สอนในทุกระดับชั้น และความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย
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9. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นสั ง คม ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ค นไทยมี ห ลั ก ประกั น
ทางรายได้ในวัยเกษียณ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาส
และไม่มีการแบ่ งแยก ภาครั ฐ มีข้อมูล และสารสนเทศด้านสั งคมที่บูรณาการ และให้ ชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ ลดความเหลื่อมล้าของผู้เรียน โดยผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่ างเท่าเทีย ม และส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างอาชีพและ
การมีงานทา ผู้ เรี ยนมีจิ ตอาสา มีส านึกรักชุมชนบ้านเกิด และสามารถนาความรู้มาพัฒ นาชุมชนบ้านเกิด
ผู้เรียนมีทักษะในการดารงชีวิต มีกิจกรรมทางสังคม
10. แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นพลั ง งาน ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง
การบริ ห ารจั ดการเพื่อสร้ างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชนด้านพลังงาน และกาหนดทิศทาง
การพั ฒ นาและการลงทุ น เทคโนโลยี ใ หม่ ของประเทศ รวมทั้ งบริ ห ารจั ด การด้ า นพลั ง งานมี ธ รรมาภิ บ าล
มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการจัดหาพลังงานที่ปรับปรุงใหม่ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ
สร้ างทัศนคติ ความรู้ และปลู กฝั งให้ผู้ เรี ยนในสถานศึกษาทุกระดับ ให้เห็ นคุณ ค่าของการประหยัดการใช้
พลังงาน และเห็นความสาคัญของการจัดหาพลังงานทดแทนในรูปแบบเดิม
11. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่มีเ ป้ าหมายเพื่ อให้ ป ระเทศมี มาตรการควบคุม กากับ ติดตาม การบริห ารจั ดการของหน่ว ยงานภาครั ฐ
และภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และยกระดับ
การใช้มาตรการทางวินัย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียน
ในสถานศึกษาทุกระดับ ให้เห็นโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศ รวมทั้ง
หน่วยงานในสังกัดมีการดาเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันและลงโทษผู้กระทาการทุจริตอย่างเคร่งครัด
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
จากการวิเคราะห์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2589 จานวน 23 ฉบับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆ ทั้ง 11 ด้าน ที่มีความเชื่อมโยง
กับขอบเขตอานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏความเกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการในหลายประเด็น ทั้งในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
และในส่ ว นที่ กระทรวงศึ ก ษาธิก ารเป็ น หน่ ว ยสนั บสนุ น ประกอบกั บได้ป ระเมิ น สถานภาพของกระทรวง
ศึกษาธิการจากผลการดาเนินงานในช่วงสามปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2569 – 2562) จึงสามารถกาหนดยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่จะมีความสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ
ได้วางไว้ในช่วง 3 ปีแรก โดยมุ่งเน้นการปรับสภาวการณ์ของประเทศให้สามารถเอื้อต่อการสร้างความพร้อม
ส าหรั บ การบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในอนาคตช่ ว ง 5 ปี ต่ อ ไป
(พ.ศ. 2566 – 2579) ทั้งนี้ สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
จะประกอบด้วย เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้
เป้าหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
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3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพื้นฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
6. ผู้ เรีย นในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ
ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค
7. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
9. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดและภาค
10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน
วิสัยทัศน์
“กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารวางระบบเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ - ทั ก ษะ มี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ
บ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทา มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”
“วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการการศึกษา
ที่บูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว เพื่อดาเนินการปฏิรูป
การศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
“ผู้ เ รี ย น” หมายถึ ง เด็ ก ปฐมวั ย เยาวชน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย
ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรู้ – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และการบริหาร
จั ด การการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ จ ะเกิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น ได้ แ ก่ 1) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
และ 2) ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม / ทักษะด้านสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล /
ทักษะชีวิตและอาชีพ
“มี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ บ้ า นเมื อ ง” หมายถึ ง 1) ความรู้ ค วามเข้ า ใจต่ อ ชาติ บ้ า นเมื อ ง
2) ยึดมั่นในศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4) มีความเอื้ออาทรต่ อครอบครัวและชุมชน
ของตน
“มีพื้น ฐานชีวิต ที่มั่น คง มีคุณ ธรรม” หมายถึง 1) รู้ จักแยกแยะสิ่ งที่ผิ ด – ชอบ /ชั่ ว – ดี
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพที่แข็งแรง
“มีงานท า มีอ าชี พ ” หมายถึ ง 1) การฝึ ก ฝนอบรมในสถานศึก ษาต้อ งมุ่ งให้ เ ด็ก เยาวชน
รักการทางาน สู้ งาน อดทนทางานจนส าเร็จ 2) การเรียนการสอนทั้งในหลั กสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็น 3) ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ และมีงานทา
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“เป็ น พลเมื อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง ” หมายถึ ง การเป็ น ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชาติ มี จิ ต อาสา
การอยู่ ร่ว มกัน และยอมรั บ ความแตกต่างในสังคมไทยบนหลั กการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ท รั พ ยากร
เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่คอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ
วิช าชีวิต และสุ ข ภาวะที่ดี มี ทักษะการคิด วิเ คราะห์ คิด สั งเคราะห์ คิด ในเชิงสร้า งสรรค์ และแก้ ไขปั ญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ มี ค วามสามารถในการท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น สอดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21
มีคุณธรรมจริย ธรรมและมีจิตอาสา มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การดาเนินชีวิต ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ
รวมทั้ ง มี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ปร ะมุ ข
และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้ ป ระกอบวิช าชีพครู ผู้ บริห ารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีส มรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญา มีความเป็นมืออาชีพ
สามารถใช้ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งมี แผนการพัฒ นาและการใช้อัต ราก าลั ง ครูใ ห้ มี ประสิ ทธิ ภ าพโดยเฉพาะครูร ะดับ ปฐมวัย ครู ร ะดั บ
อาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ผลผลิต /ผลลัพธ์
มีการผลิ ตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีปริมาณเพียงพอ
โดยมี คุ ณภาพ มี ส มรรถนะ มี ทัก ษะในการปฏิ บั ติง านตามมาตรฐานวิช าชีพ ผู้ มี ค วามสามารถพิเ ศษด้ า น
พหุ ปั ญญา สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้รับการศึกษาเพื่อฝึ กอาชีพตาม
ความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์
และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต สถานศึ ก ษาในภู มิ ภ าค/ชนบท ได้ รั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก าร
เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รั บ โอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้ง
มีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้ เ รี ย น สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทการศึ ก ษาเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรพื้นฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะ
ต่อยอดการประกอบอาชีพ /การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน
แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษา
มากยิ่งขึ้น มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอานาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่าตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
ดาเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการนาความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพื้นที่ชุมชน เพื่อนาไปใช้สาหรับการประกอบ
อาชีพได้
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
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