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ส่วนที่ 2 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย  

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ 60-79 ( สภาการศึกษาแห่งชาติ) 

4. นโยบายรัฐบาล  พลเอกประยุทธ์            แผน สพฐ 61         

5. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (รมต.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

6. นโยบาย สพฐ จากแผน สพฐ  61 

7. ไทยแลนด์ 4.0 ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

1.  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี 
เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  2 ของรัฐบาล  
(ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นาไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
(1) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ระยะ 5 ปี  โดยยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การมีส่วนร่วมในการพัฒนา การมุ่งเสริมกลไกการพัฒนาประเทศให้มีการ
พัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก และก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

    แผนภาพ  กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัย มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีระบบเศรษฐกิจที่มีโครงสร้างที่เข็มแข็งมี
เสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีความม่ันคงทางพลังงาน มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล รักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ สร้าง
ความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
ส าคัญต่อความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบข้อตกลงต่างๆ ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก มีการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น   ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอร์รัปชั่น ซึ่งได้ก าหนดให้การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุเป้าหมาย 
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 การพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาคน อันเป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศในทุกระบบ โดยมี กรอบทิศทางการ พัฒนาประ เทศตามยุทธศาส ตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี                   
(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นกรอบ
ในการด าเนินการ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในทุกระบบมีความสอดคล้องกัน และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง   มั่นคั่ง   และยั่งยืน” 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  (สภาการศึกษาแห่งชาติ) 

วัตถุประสงค์  1  พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานองการพัฒนา 

  แนวนโยบาย 1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

  แนวนโยบาย 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม  
มีจิตส านึก และมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้าน
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

  แนวนโยบาย 1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต  
ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพยากจน อยู่ใน
ท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร 

  แนวนโยบาย  1.4  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ 

                 แนวนโยบาย 1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 

                  แนวนโยบาย 1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน มีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 วัตถุประสงค์  2  สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

                 แนวนโยบาย 2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาอบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนาและสถาบัน
สังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

                 แนวนโยบาย 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญาและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะ  
วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 

                 แนวนโยบาย 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม และทรัพย์สิน  
ทางปัญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 วัตถุประสงค์ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
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                 แนวนโยบาย 3.1 พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                 แนวนโยบาย 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเร่งรัดกระจายอ านาจ การบริหาร 
และจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                 แนวนโยบาย 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาค
ส่วน ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
 

                 แนวนโยบาย 3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษาตลอดจน
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

                 แนวนโยบาย 3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากล
ของการศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน 

4.  นโยบายรัฐบาล  นายกรัฐมนตรี ( พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ) 

ส าหรับภาพการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนนั้น ได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา 
ดังนี้ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  
- ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ความเป็น  

พลเมืองที่ด ี 
- ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต  
- ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
- ลดจ านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย  

ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา  
- สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาให้มากข้ึน  
- สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง  
- สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล  
- สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา  

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ  
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พัฒนาครู  
- สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง  
- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข  
- วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ  
- แก้ไขปัญหาหนี้สินครู  

ผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
- บูรณาการการศึกษาทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน  
- ผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สอดรับกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ และท้องถิ่น  
- ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม  
- ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตก าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา  

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
- พัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ  
- เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย  
- พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ 

ให้กับก าลังคน  
- ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ เพ่ือนบ้าน  
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  
- ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์  
- ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้  
- ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา  
- สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

5. 5. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (รมต.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

 .นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย  
แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็น
หลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 

แนวทางหลัก 

1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
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1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราชกระแส
ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพ่ือน
ช่วยเพื่อน 

1.2 การบริหารจัดการ 
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้พ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 

2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และ
การอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี พ.ศ. 2560  
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาการ 
ขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
 2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา 

ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” 
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มี
สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
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1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3  
(เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่เด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด 

2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และ
ต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบ
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 

2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 

1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์, ICT และ 

Design and Technology  โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  

3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็ ก
อนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 

4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning  
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมทั้งการ
รองรับผลการสอบ PISA และ STEM Education 

3.1.4 การวัดและประเมินผล 
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
2) การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างาน    
ออกข้อสอบ 

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.1 การสรรหาครู 

1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิต
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 
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2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2 ปรับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้

ครูอยู่ในห้องเรียน 
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ และการได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/ เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE 
Online 

2) หน่วยด าเนินการให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แนวทางหลัก : โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.1 สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ

ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child Left 
Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็นและต้องการพิเศษ 

4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้
เท่ากันการเปลี่ยนแปลง 

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House  

5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
5.2 การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
6. ด้านการพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
6.1 เรื่องกฎหมาย 
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จ านวน 12 ฉบับ 

ดังนี้ 
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6.1.1 กฎหมายหลัก 

1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
 

6.1.2 กฎหมายรองใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ... 
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. .... 

6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี 

ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

6. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ      
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
- นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 
- นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
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- นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

7. ไทยแลนด์ 4.0 ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้  “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐาน  การพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์  รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย
และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด 
“ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและบุคลากรทั้งในและระดับโลก โดย
ภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”  เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น 
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs  ที่มี
อยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิด
ใหม่ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจาก Traditional Services  ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value 
Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงสามารถรับมือ
กับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21 โดยประเทศไทยในอดีตที่
ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0”  จะส าเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” 
เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาค
สถานบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถานบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังขับเคลื่อน ผ่าน
โครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่างๆ โดยการด าเนินงานของ “ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ 
ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1. การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัส
เตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

กลุ่มท่ี 2. การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  

กลุ่มท่ี 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ 
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กลุ่มท่ี 4. การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  

กลุ่มที่ 5. การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และ
ผู้ประกอบการใหม่ (Startups) ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่าง
เข้มข้น 

 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
- ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
- ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, 

Business and Entrepreneurial Literacy) 
- ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
- ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
- ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่

มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 
- ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
- การสื่อสารและการร่วมมือ 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อ

และเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 

- ความรู้ด้านสารสนเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
- ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ นักเรียน

จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
- ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
- การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
- ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
- การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) 
- ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  
ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 

     - 3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
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- 7C ได้แก่  
1) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน

การแก้ปัญหา) 
         2) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 

3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์) 
4) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ

ภาวะผู้น า) 
5) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และ

รู้เท่าทันสื่อ) 
6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) 
7) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

 


