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ความน า 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดสาระบัญญัติด้านการศึกษาและการ
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติไว้ในมาตรา 54 และมาตรา 258 จ.ด้านการศึกษา เพ่ือให้เป็นแนวนโยบายและ
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยมีสาระส าคัญ ได้แก่ รัฐต้องจัดให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
ต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ รวมถึงต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาความต้องการในระบบ
ต่าง ๆ และส่งเสริมประชาชนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ การจัดการศึกษาทุกระดับให้เป็นความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และต้องมีการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
รวมถึงด าเนินการและตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   

การพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์และแนวโน้มบริบทแวดล้อม 
ทั้งภายนอกและภายในที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จนไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างแน่นอน 
ทั้งภาคเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด กอรปกับการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาหาร และระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะ
การเกิดโรคอุบัติใหม่ ซึ่งท าให้พลเมืองทั่วโลกต่างต้องปรับเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) 
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ เกิดเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศในโลกจะต้องเตรียมพร้อม
รองรับ ทั้งแนวโน้มการพัฒนาผู้ เรียนและความต้องการก าลังคนที่มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑  
และสามารถตอบสนองต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะก าลัง
แรงงานให้พร้อมรองรับและตอบสนองความต้องการของสังคมและเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  นอกจากนั้น การปฏิบัติตามสัญญาประชาคมโลก หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 ที่มุ่งเน้น
การศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม โดยการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ 
เท่าเทียม และได้รับการสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงนับเป็นความท้าทายที่ส าคัญของ 
ทุกประเทศที่จะต้องจัดการศึกษาเพ่ือสามารถปรับตัวให้พร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้ง
ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายตามพันธะสัญญาในระดับโลก 

การศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุก 
มิติและทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีพัฒนาการ 
รอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดี เพ่ือเป็นฐานก าลังที่ส าคัญของการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยในการจัดการศึกษามีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา หรือ
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การพัฒนา
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนให้มีร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่สมกับวัย รวมถึงการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการรวม
พลังร่วมพัฒนาการศึกษาของประเทศ  ดังนั้น การจัดการศึกษาในอนาคตจึงต้องเป็นระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น 
มีแนวนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สามารถน าพาประเทศชาติสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป  
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ส่วนที่ 1 
 

หลักการและความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
 
 

  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ มีหลักการจัดการศึกษาที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

  1.1 หลักการจัดการศึกษา  
1. การสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญา ความคิด จิตใจ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม

ของบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นเป้าหมายส าคัญเพ่ือน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาที่สมดุล
ระหว่างความเจริญด้านจิตใจกับความเจริญทางวัตถุและความเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2. การมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้ง พัฒนาทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นให้กับเด็กเล็ก เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนให้สามารถพัฒนาตน พัฒนาอาชีพ และมี
ส่วนร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและพลวัตของ
สังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพลิกผัน  

3. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนตามความถนัด โดยการตระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตาม
ศักยภาพ  

4. การหลอมรวมพลังให้เกิดการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนจากทั้งจากส่วนกลาง และส่วน
พ้ืนที่ไปสู่สถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานที่เป็นอิสระให้มีความเข้มแข็ง คล่องตัวในการพัฒนาการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้กระบวนการจัดการศึกษาไปสู่ความส าเร็จ 

5. การจัดการศึกษาเป็นของปวงชน โดยประชาชนทุกคนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  ต้องเข้ามามีส่วนร่วมประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนร่วมจัดและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในหน่วยงานและสถานศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา 

1.2  ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
       การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตทุกด้านสูงขึ้น สามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข สามารถพัฒนาอาชีพและหน้าที่การงานของตนเอง รวมทั้งเกื้อหนุนต่อการ
พัฒนาประเทศโดยรวมด้วย ซึ่งในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ได้ก าหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ 
3 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านโอกาสทางการศึกษา มุ่งหมายให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษา ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนไทยทุกคนได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม ทั้งผู้เรียนทั่วไป ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ทั้งในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางที่มีความสะดวก หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่ม 
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2. ด้านคุณภาพการศึกษา มุ่งหมายให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นการ
จัดการศึกษาเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และมี
ความสามารถในการปรับตัวในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพลิกผัน และไม่อาจคาดคะเน
สถานการณ์ล่วงหน้าได้ ในขณะเดียวกันยังคงรักษาความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณลักษณะของความเป็น
พลเมืองไทย และการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ด้านประสิทธิภาพการศึกษา มุ่งหมายให้เกิดระบบและกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาให้สามารถจัดและพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการ
ปรับตัวในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และพลิกผันอย่างมีคุณภาพบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
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ส่วนที่ 2 
 

ระบบการศึกษา 
 

  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ มีโครงสร้างของระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษาสู่โลกของการ
ท างานและการประกอบอาชีพ และให้ความส าคัญกับการศึกษาสายอาชีพมากข้ึน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาความรอบรู้และการมีทักษะที่ส าคัญให้ผู้เรียน เป็นระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในทุกช่วงวัย 
ได้ศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ความรู้ และ
ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและพลวัตของสังคมโลก มีทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
(Creativity Thinking) รวมถึงทักษะข้ามวัฒนธรรมและสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นต้น สู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ทั้งในด้านการเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
 ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของประเทศในภาพรวม มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประเด็นทางการศึกษา 
ในมิติทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้  

2.1 ระดับช่วงวัย ระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิง
คุณภาพในทุกช่วงวัย เปิดโอกาส และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับวัย
อย่างเต็มตามศักยภาพ ดังนี้  

   2.1.1 ช่วงปฐมวัย มุ่งเน้นการพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัยตั้งแต่ในก่อนวัยเรียน เพ่ือให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในขั้นต่อไป  

     2.1.2  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (การศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน) มุ่งพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้  
รักและใฝ่การเรียนรู้ รู้จักตนเองและคุณค่าของตนเอง มีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ 
รวมถึงการสร้างสุขภาวะ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ความฉลาดรู้ดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์และความคิด
วิจารณญาณ มีพ้ืนฐานและทักษะในการประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ได้แก่ ความ
เชื่อมั่นในความถูกต้อง การเคารพในสิทธิ มีจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมสร้างสรรค์
สังคมไทยเป็นสังคมโลกที่ยั่งยืน  

     2.1.3  ช่วงวัยแรงงาน (การศึกษาส าหรับผู้ใหญ่) เป็นการศึกษาที่พัฒนาต่อเนื่องให้ผู้เรียน 
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้เรียนรู้ที่พัฒนาความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ที่ลึกซึ้ง มีปัญญารู้คิดและประยุกต์
การใช้ทักษะต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพและการสร้างงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นผู้น าและร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นผู้กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างสรรค์สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทั้งใน
สังคมไทยและสังคมโลก  

  2.1.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ (การศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ) เป็นการศึกษาที่ช่วยพัฒนาให้ได้เรียนรู้ 
เพ่ือปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับสภาพและวัย  โดยเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานต่างๆ ที่จ าเป็น
เพ่ิมข้ึนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเทคโนโลยี การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่มีโรคอุบัติใหม่และสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ทั้งกายภาพและสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างมีคุณค่าทั้งแก่ตนเองและ
สังคม 
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 2.2 รูปแบบการจัดการศึกษา การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
       2.2.1 การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน  ในการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ เกิดขึ้นทั้งที่ห้องเรียน รวมถึงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน อาทิ ที่บ้าน หรือการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยยึดห้องเรียนเป็นฐานของการจัดการศึกษา 
การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาคน และการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการ ต้องอาศัยผลรวมของกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กัน คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  2.2.2 การศึกษานอกระบบ  เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ  
ใช้หลักการให้มีความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง เป็นธรรม และมี
คุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน และการกระจายอ านาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพก าลังคนและสังคม ที่ใช้ความรู้และภูมิปัญญาเป็นฐานในการพัฒนา ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ และให้ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจ
และมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา 
  2.2.3 การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถด าเนินการได้โดยการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่วนที่น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการศึกษา และการจัดอบรมหรือ
แนวทางการเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้เรียน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ในการแสวงหาความรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความ
จ าเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ  
  สถานศกึษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้  
                  ทั้งนี้ ให้สามารถเทียบโอนการเรียนได้อย่างยืดหยุ่นระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือรูปแบบต่าง ๆ  
ได้อย่างคล่องตัว ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เช่น เทียบโอนความรู้ ความสามารถ และหรือ
สมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย มาเก็บสะสมไว้ในคลัง
หน่วยกิต (Credit Bank) หรือการเทียบโอนระหว่างวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
(National Qualifications Framework – NQF)  

 2.3 ระดับการศึกษา การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
       2.3.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งปัจจุบันหมายรวมถึงการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
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          2.3.1.1 ระดับปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์อย่างเป็น 
องค์รวม เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู
และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของ
ทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มุ่งเน้นให้มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้และก ากับ
ตัวเองให้ท าสิ่งต่างๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้ส าเร็จ  

                 2.3.1.2 ระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาที่มุ่งวางรากฐานเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รัก
และรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ชอบการอ่าน มีทักษะ และสมรรถนะทางภาษา และดิจิทัลเทคโนโลยี การ
ค านวณ มีนิสัยและสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพในความงามรอบตัว มีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล สามารถแยกแยะผิดถูก ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตน โดยไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีจิตอาสา รักท้องถิ่นและประเทศ  

           2.3.1.3 ระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

              - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่อจากระดับประถมศึกษา ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความต้องการ ความ
สนใจ และความถนัดของตนเองทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการประกอบการ
งานและอาชีพตามความถนัด มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและผู้อ่ืน มีเป้าหมายและทักษะการเรียนรู้ บริหาร
จัดการตนเองเป็น มีทักษะชีวิตเพ่ือสร้างสุขภาวะและสร้างงานที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการสื่อสาร รอบรู้ทางข้อมูลสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
คิดสร้างสรรค์ น าความคิดสู่การสร้างผลงาน เชื่อมั่นในความถูกต้อง ยุติธรรม มีจิตประชาธิปไตย มีส านึกและ
ภาคภูมิในความเป็นไทยและพลเมืองอาเซียน  

             การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี โดยให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียน 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ  แต่ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ดังนั้นการศึกษาก่อนวัยเรียนในระดับปฐมวัยจ านวน 3 ปี จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นการศึกษาภาคบังคับ
ในอนาคต  

           - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตาม
ความถนัดและความสนใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือให้เพียงพอแก่การ
ประกอบอาชีพที่ถนัด มุ่งพัฒนาให้สามารถชี้น าการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
มีความรอบรู้ รู้จักการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและอาชีพ สามารถแก้ปัญหา สื่อสารเชิงบวก 
ทักษะข้ามวัฒนธรรม ทักษะการสะท้อนการคิด การวิพากษ์ เพ่ือสร้างนวัตกรรม และสามารถเป็น
ผู้ประกอบการได้ เชื่อมั่นในความเท่าเทียม เป็นธรรม มีจิตอาสา กล้าหาญทางจริยธรรมและเป็นพลเมืองที่
กระตือรือร้น ร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน  
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                          การศึกษาในระดับนี้ มีทั้งการศึกษาประเภทสายสามัญและสายอาชีพหรือ
การอาชีวศึกษา (ซึ่งควรเรียนวิชาสามัญที่เป็นพ้ืนฐานได้ เช่น ค านวณ ภาษา ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล
เทคโนโลยี) และประเภทการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทวิศึกษา ที่มี
แผนการเรียนที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้การเรียนทั้งสามประเภท
สามารถเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้หรือออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง  

                   ดังนั้น ตามนัยแห่งแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ จึงจัดระบบการศึกษาเป็น  
๓ : ๖ : ๓ : ๓  กล่าวคือปฐมวัย 3 ปี ประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และมัยธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี  

 การอาชีวศึกษา เป็นการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี การจัดอาขีวศึกษาให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของ
เอกชน สถานประกอบการหรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  

   การจัดอาชีวศึกษา ปัจจุบันมีการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาตามที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด ดังต่อไปนี้  

(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   

2.3.2  ระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น ระดับต่ ากว่าปริญญา ระดับปริญญา และระดับสูงกว่า 
ปริญญาตรี ดังนี้  

2.3.2.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี  เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะวิชาชีพ
และความเชี่ยวชาญในระดับที่สูงขึ้น มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และดิจิทัลเทคโนโลยีในการงานอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 

2.3.2.2 ระดับปริญญาตรี เป็นการศึกษาที่จัดเพ่ือความเป็นเลิศ เน้นการผลิตก าลังคน
ที่มีความเชี่ยวชาญ และรอบรู้ด้านต่างๆ ในระดับสูง  สามารถประยุกต์และใช้นวัตกรรม การวิจัยและการ
ค้นคว้าองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง ประกอบอาชีพ และพัฒนาสังคม  
                          2.3.2.3 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี หรือเรียกว่าระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น ปริญญาโท 
และปริญญาเอก เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางให้
มีความช านาญมากยิ่งขึ้น มุ่งสร้างสรรค์ความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษา
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม รวมถึงการประยุกต์ใช้
วิทยาการสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
ของสังคมไทย  

2.4 การศึกษาเฉพาะทาง เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  
และมีทักษะทางด้านวิชาชีพเฉพาะที่จัดขึ้นตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรโดยเฉพาะ หรือเป็น 
การจัดการศึกษาที่มุ่งจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของ
หน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่อาจด าเนินได้โดยสถาบันการศึกษาปกติทั่วไปและหรือ
ด าเนินการได้ แต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเฉพาะของหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง  
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โดยกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตาม
ความต้องการและความช านาญของหน่วยงานได้ โดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

     การศึกษาเฉพาะทางสามารถจ าแนกระดับการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับระดับการศึกษา/
หลักสูตรของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาปกติ ที่แบ่งระดับการศึกษาโดยพิจารณาจากการรับผู้เรียนที่จบ
การศึกษาในระดับต่าง ๆ เข้าศกึษาในหลักสูตรระดับต่าง ๆ ดังนี้   

2.4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
2.4.2 ระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น ต่ ากว่าปริญญา ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี   
2.4.3 ระดับอ่ืนๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดเพ่ือผลิต/ฝึกอบรมบุคลากรที่จะปฏิบัติงานวิชาชีพ

เฉพาะทางในหน่วยงาน/องค์กรที่จัดหลักสูตรการศึกษาเฉพาะทางนั้น  ๆ ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาจะไม่ได้รับ 
วุฒิการศึกษาเพ่ิมจากวุฒิการศึกษาเดิมที่ใช้สมัครเรียน แต่จะได้รับใบประกาศนียบัตร ที่ใช้ประกอบการ  
สมัครงาน/ปฏิบัติงาน เช่น หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ หลักสูตรนักเรียน 
พลต ารวจ  หลักสูตรนักเรียนไปรษณีย์ หลักสูตรอุตุนิยมวิทยา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรเนติบัณฑิต 
เป็นต้น 

2.5 การศึกษาพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส หรือรวมเรียกว่าเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  หรือเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษให้ได้รับการศึกษาและการพัฒนาด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้เรียนรู้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพร่างกาย จิตใจและความความสามารถ โดยให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย 
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษนี้  อาจจัดใน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ หรือจัดในสถานศึกษาปกติ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา  

2.6 การศึกษาของภิกษุ สามเณร นักบวช และบุคลากรทางศาสนา เป็นการศึกษาที่มุ่งสร้างเสริม
ให้ภิกษุ สามเณร นักบวช และบุคลากรทางศาสนามีความเป็นผู้น าด้านปัญญา จิตใจ และศีลธรรม  
เป็นแบบอย่างที่ดีและมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่คนในสังคม 
ตลอดจนเป็นผู้น าหรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเสริมสร้างวัฒนธรรมของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม  
เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และแผนกบาลีศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
(ปอเนาะ) และศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เป็นต้น  

2.7 การศึกษาทางเลือก เป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรูปแบบแตกต่างไปจากการศึกษาตามแนวกระแสหลักในระบบทั่วไป แต่มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน คือ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญาและจิตใจ การศึกษาทางเลือกจึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งของการจัดการศึกษาที่มุ่งตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของผู้เรียน ลดความ
เป็นทางการและข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐ มีความยืดหยุ่นสูง อิสระในการ
ก าหนดเนื้อหาสาระต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนอย่างแท้จริง รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และค่านิยมในชุมชนท้องถิ่น ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้  
ที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
การศึกษาทางเลือกที่เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจ คือ การเรียนแบบ Home School ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางเลือกที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีจ านวน
หลายแห่ง เช่น โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนอมาตยกุล เป็นต้น  
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ปริญญาเอก 
(3 - 6 ปี) 

Z 

 
ปริญญาโท 
(2 - 5 ปี) 

Z 

 
 

ปริญญาตร ี
(4 - 6 ปี) 

 
 

Z 

 

ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
(2 ปี) 

Z 

 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) (2 ป)ี 
Z 

 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) (3 ป)ี 
Z 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.4 – 6) 

Z 

 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

(ม.1 – 3) 
Z 

 
 

ประถมศึกษา 
(ป.1 – 6) 

 

ปฐมวัย 
(เด็กเล็ก - ก่อนวัยเรียน – อนุบาล 1 - 3) 

Z 

 

 
 

สูงกว่า
ปริญญาตรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ม.ปลาย 
 
 
 
 

ตั้งแต่แรกเกดิ 

6 ปี + 

22 ปี  

สูงกว่าปริญญาตร ี

                       

การศึกษาเฉพาะทาง  

  ระบบการศึกษาไทย 

การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

12 ปี 

15 ปี 

18 ปี 

อายุโดยประมาณ
 

การฝึกอบรมวิชาชีพ  
หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 

อาชีวศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อุดมศึกษา 

การศึกษานอกระบบขัน้พื้นฐาน 
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย 

การศึกษาตลอดชีวิต 
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ส่วนที่ 3 
 

แนวนโยบายการศึกษา 
 

เพ่ือให้การศึกษาของประเทศบรรลุตามหลักการและความมุ่งหมายดังกล่าว และเป็นกระบวนการที่
เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ รัฐจึงก าหนดแนวนโยบาย
การศึกษา ดังนี้  

3.1 จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างน้อย 12 ปี ให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคนอย่าง 
เสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นและเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองในด้าน
ต่างๆ ไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

3.2 จัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3.3 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  มีทักษะ
การเรียนรู้และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เป็นพลเมือง 
ที่เข้มแข็ง สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงและสันติสุข 

3.4 จัดให้มีระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เชื่อมโยง เลื่อนไหล  สามารถเทียบเคียงและถ่ายโอน
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวกและคล่องตัวโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.5 จัดให้มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปรับการวัด
และประเมินผลในระดับชาติและการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
วัตถุประสงค์ 

 3.6 ยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตครู และพัฒนาครู (ประจ าการ) ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ครูดีและเก่งที่สร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูที่รอบรู้และมี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีระบบค่าตอบแทน 

       3.7 พัฒนาการอาชีวศึกษาทั้งการเพ่ิมปริมาณและการพัฒนาอาชีพ เพ่ือให้เป็นก าลังส าคัญและให้
ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพและการสร้างงาน จนสามารถเป็นผู้ประกอบการ 
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เช่น มีวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ฯลฯ เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ืออาชีพ และสามารถพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นได้   

       3.8 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สามารถผลิตก าลังคนที่มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การใช้เหตุผล การมีมนุษยสัมพันธ์ การเคารพกฎหมาย ฯลฯ  
มีศักยภาพและสมรรถนะในการวิจัยและพัฒนา ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นการศึกษาที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้น 
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เพ่ือตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้สูงขึ้น และร่วมน าการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกอย่างยั่งยืน 

3.9 ส่งเสริมการวิจัยทั้งด้านการสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้  รวมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และ
การขยายบริการการศึกษา และเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย 

 3.10 จัดให้มีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีเอกภาพทางด้านนโยบาย มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยนโยบายและหน่วยปฏิบัติ  ให้สถานศึกษาเป็นหน่วยส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน
โดยให้สถานศึกษามีอิสระ (Autonomy) ในการจัดการเรียนการสอนที่ค านึงถึงความต้องการและความ
แตกต่างของบุคคลภายใต้กรอบหลักสูตรกลาง และมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
(Big Data for Education) เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการศึกษาของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
              3.11 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน และส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกรูปแบบ/ประเภท เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานตามบริบทของพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลง 

         3.12 จัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ในโอกาสการเข้าถึงคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกคน รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมในการสร้างองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ เ พ่ือรองรับและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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ส่วนที่ 4 

 
แนวทางการจัดการศึกษา 

 
 การด าเนินการจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการศึกษา ก าหนดเป้าหมายแนวทางการจัดการศึกษา
ที่ส าคัญไว้ดังนี้ 

4.1 การลดความเหลื่อมล้ าและเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  
        4.1.1 เป้าหมาย 

                  เด็ก เยาวชน และประชาชนทกุคน โดยเฉพาะผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับบริการทางการศึกษา สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

         4.1.2 แนวทางการจัดการศึกษา 

                  1) ประกันโอกาสการเข้ารับบริการทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่
ผู้เรียนทุกคนและทุกพ้ืนที่ (ทั้งในกลุ่มคนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มคนชายขอบ และแรงงาน  
ต่างด้าว และในพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล) ครอบคลุมผู้เรียนที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และผู้เรียนทุกกลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เช่น การจัดหาทุน แหล่งทุน การออกกฎหมายเฉพาะ
รองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น 

 2) เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน 

 3) จัดสรรบุคลากรเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้เพียงพอ 
                           4) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มเพ่ือการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนทางไกลทุกระบบให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วอย่างมี
คุณภาพ 

 6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของผู้เรียนทุกระดับและทุกประเภท 
รวมถึงผู้เรียนทีข่าดแคลนทุนทรัพย์ และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่ครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย  
 

4.2 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  
    4.2.1 เป้าหมาย 

             ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีพ้ืนฐานของความ
เป็นพลเมืองไทย และมีทักษะและสมรรถนะส าคัญที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และสามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมตามพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

4.2.2 แนวทางการจัดการศึกษา 

1) ปรับระบบการบริหารจัดการ การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับ 
เด็กเล็ก และการศึกษาปฐมวัย โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 
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2) พัฒนาหลักสูตร และคู่มือการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูและพัฒนา
เด็กเล็กให้มพัีฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

๓) พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลผู้เรียนที่เน้น
สมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
รวมทั้งการสร้างคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย 

4) ปรับระบบการวัดและประเมินผลระดับชาติ การรับเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาจากการทดสอบความรู้ และข้อเท็จจริงมาสู่การประเมินทักษะ 
คุณลักษณะ และสมรรถนะที่ต้องการ เพ่ือเป็นการชี้น าเข้าสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน และการ
วัดและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐานของครูที่มุ่งสู่การพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะของผู้เรียน 

5) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง
แบบพลิกผัน (Disruptive Technology) และทักษะที่จ าเป็นตอบสนองพลวัตของสังคมโลก  

๖) สร้างวิถีปฏิบัติและนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และหลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน 

๗) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ทั้งทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ในสังคมพหุวัฒนธรรม การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม การด าเนินวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

8) ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อ ต าราเรียน สื่อความรู้ สื่อฝึกทักษะ ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนที่สถานศึกษา (On-Site) การเรียนออนไลน์ (Online) การเรียนทางไกล
ผ่านโทรทัศน์ (On-Air) และการเรียนในทุก ๆ ที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ (On-Demand)  

9) ส่งเสริมการปลูกฝัง บ่มเพาะ และกล่อมเกลาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของความ
เป็นพลเมืองไทยและการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และวิถีชีวิตประจ าวันของผู้เรียน  

4.3 การผลิต คัดกรอง และพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

        4.3.1 เป้าหมาย 

                   ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีทักษะ
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ผู้เรียนสู่ทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และความสามารถในการปรับตัวต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ให้ครูได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไก
สร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู  

         4.3.2 แนวทางการจัดการศึกษา 

                  1) จัดให้มีกลไกการก าหนดนโยบายและแผนการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมในการผลิต พัฒนาครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

                 2) ปรับปรุง พัฒนาระบบและรูปแบบการผลิตและการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง การสรรหาผู้ที่เหมาะสมเข้าสู่ความเป็นครู และปรับปรุงพัฒนา
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หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของครู เพ่ือสร้างทักษะและสมรรถนะของครูที่จะเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

๓) ปรับระบบและการผลิตครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ท้องถิ่น และประเทศ  

4) พัฒนาระบบการทดสอบ คัดกรอง เพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นครูด้วยกระบวนการ 
ที่เข้มข้น เพ่ือมั่นใจว่ามีทักษะ ความสามารถในการจัดรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ที่เสริมสร้างทักษะผู้เรียนที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

5) เร่งพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และแผนพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดผลประเมินผลที่
ปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาทักษะและการวัดผลประเมินผลเชิงสมรรถนะ 

    6) ปรับระบบการคัดเลือกบุคลากรทางด้านการบริหารการศึกษา การบริหาร
สถานศึกษา และการนิเทศการศึกษา โดยเน้นการวัด และประเมินประสบการณ์ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม  
ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการได้รับการยอมรับจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

    7) ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสอนของครูจากกระบวบการ 
ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้และข้อเท็จจริงจากครูไปสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากความ
ร่วมมือระหว่างครูกับผู้เรียน 

  8) พัฒนาระบบการพัฒนาวิชาชีพของครูในสถานศึกษาด้วยการส่งเสริมให้มีชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพ่ือเป็นสังคมการเรียนรู้ในการ
พัฒนา ร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยเหลือกันภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษา 

4.4 การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
      4.4.1 เป้าหมาย   

      คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
        4.4.๒ แนวทางการจัดการศึกษา 
      ๑) พัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เหมาะสมส าหรับประชาชนทุก 

ช่วงวัย โดยจัดให้มีรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่รองรับความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ยืดหยุ่น 
มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีหลายรูปแบบมาช่วยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
เนื้อหาหรือสื่อเรียนรู้ที่ทันสมัยได้สะดวกและรวดเร็ว  

2) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพสูงส าหรับการสร้างทักษะใหม่ (New Skills) หรือ
การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะเดิม (Re-Skills, Up-Skills) ให้แก่ประชากรวัยแรงงานอย่างทั่วถึง โดยสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และเอกชน  

๓) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุให้ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบสนอง
ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและประชากร เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองโดยใช้เทคโนโลยี 
เสริมสร้างการดูแลสุขภาพและสังคมของผู้สูงอายุ  รวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ  

๔) พัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Academic Credit Bank) เพ่ือเป็นกลไกการเทียบโอน
ความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยให้สถานศึกษาที่มีความพร้อม 
สามารถจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้มากกว่า 1 รูปแบบ และให้
มีการเชื่อมโยง เลื่อนไหล การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์และการสะสมหน่วยการเรียนรู้ด้วยกันได้  
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5) พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ให้มีความสะดวกและเพียงพอต่อความต้องการ เชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัล  
แพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาคุณวุฒิ ทักษะการท างาน และทักษะอาชีพ กับระบบคลัง
หน่วยกิต  

6) พัฒนาแหล่งการเรียนรู้หรือพ้ืนที่การเรียนรู้  (Learning Spaces) ที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน มีการจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการในยุค
ดิจิทัล เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการให้บริการการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่คนทุกช่วงวัย
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้และคลังภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น ให้แก่คนทุกช่วงวัยทั้ง  
ในชุมชนและนอกชุมชน ได้เข้ามาศึกษา ถ่ายทอด อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยของชาติให้สืบสานต่อไป 

๗) พัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (Media Literacy) เพ่ือ
การรู้วิธีการเรียนรู้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรม
เกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

4.5  การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

        4.5.1 เป้าหมาย  

        ก าลังแรงงานด้านอาชีพมีทักษะ สมรรถนะและความสามารถในการท างานที่ได้
มาตรฐานระดับสากล และสอดคล้องกับความต้องการก าลังแรงงานที่มีคุณภาพในพลวัตการท างานของ
สังคมไทย และสังคมโลกโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  

        4.5.2 แนวทางการจัดการศึกษา 

                1) จัดท าฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการก าลังคนด้านอาชีพ 

                2) เสริมสร้างภาพลักษณ์ เร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านอาชีพ 

 ๓) สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพในสาขาและกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษหรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ต้องจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการ 
มีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพ่ือให้ก าลังแรงงานมีทักษะและสมรรถนะที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต     

                4) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็มศึกษา  
ทวิศึกษา ทวิภาคี ทวิวุฒิ สหกิจศึกษา) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

                 5) เพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน)  เพ่ือยกระดับการท างานอาชีพในตลาดแรงงานสากล 

                6) เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะผู้เรียนและก าลังแรงงาน โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง
อย่างครบวงจร การท างานร่วมกัน และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะความร่วมมือกับ  
สถานประกอบการชั้นน าร่วมจัดการศึกษา 

         ๗) ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่เน้นการวิจัยและเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทั้งเพ่ือ
การแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



๑๘ 
 

               8) พัฒนาระบบการทดสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ 
ระบบเทียบโอนจากการสะสมหน่วยการเรียนและประสบการณ์การท างานเพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตาม
หลักการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

               9) ส่งเสริมให้ก าลังแรงงานได้รับการฝึกอบรมเพ่ือการทบทวนและเพ่ิมพูนทักษะเดิม 
รวมทั้งเสริมสร้างทักษะใหม่ (Re-skills, Up-skills, New skills)  

              10) ส่งเสริมการลงทุนวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ และการ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในการแข่งขันของประเทศ 

 

4.6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
        4.6.1 เป้าหมาย   

      การศึกษาของชาติมีเอกภาพด้านนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ที่มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงระหว่างนโยบายและการปฏิบัติ มีปัจจัยสนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดความเข้มแข็ง สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและการหลอมรวมพลังจากทุกภาคส่วนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

        4.6.2 แนวทางจัดการศึกษา 

1) ปรับบทบาทและภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้ก าหนดและก ากับนโยบาย 
แผน มาตรฐาน การนิเทศติดตามประเมินผล วิจัยและพัฒนารูปแบบและการวัดผลตามการเรียนรู้ รูปแบบการ
กระจายอ านาจสู่พ้ืนที่และสถานศึกษา 

2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้พ้ืนที่และสถานศึกษามีความเข้มแข็ง ให้สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาด้วยตนเอง 

3) จัดกลุ่มสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 
เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ และบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม 

4) ก าหนดแนวทางและมาตรการทางการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

5) ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นระบบ ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ  
ไม่เป็นภาระของผู้สอน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละระดับ และเป็นไปตามาตรฐานการศึกษา  
ของชาติ 

6) พัฒนากลไกในการก ากับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาให้ด าเนินบทบาท 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาอุดมศึกษา แผนพัฒนาอาชีวศึกษา
ในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และยืดหยุ่น
ปรับตัวได้ในสังคมท่ีเป็นพลวัต 

7) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคมในกระบวน
ทัศน์ของการจัดการศึกษา จากรัฐเป็นผู้จัดมาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม 

 8) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเครือข่าย รวมทั้งรูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
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 9) พัฒนารูปแบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านผู้เรียนที่เพียงพอและเป็นธรรม 
และกลไกจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น สภาพทาง
เศรษฐกิจ พ้ืนที่ และบริบทแวดล้อมอ่ืน ๆ โดยรวมถึงการจัดบริการด้านอาหารกลางวัน นม เครื่องแบบ
นักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

 ๑0) พัฒนาระบบกองทุน และการระดมทุนเพ่ือการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งจากงบประมาณภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชน หน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ  

 ๑๑) เพ่ิมงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ทั้งโดยงบประมาณภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการ
พัฒนาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน       

 12) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for 
Education) ที่อ้างอิงจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่เชื่อมโยงเป็นรูปแบบเดียวกันของทุก
หน่วยงานที่จัดการศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ การก าหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษาของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 13) การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยสถานศึกษาต้องมีสภาพแวดล้อมหรือองค์ประกอบทางภายภาพที่เหมาะสม มีความ
ปลอดภัย ได้แก่ บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ รวมทั้งมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             เพื่อให้มีการน าแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการ ความมุ่งหมาย แนวนโยบาย และ
แนวทางการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการเป็น
ระยะเวลาทุกสี่ปี รวมทั้งจัดให้มีกลไกเพื่อก ากับดูแล ติดตามประเมินผล และ
ตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง   


