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                                 บทคัดย่อ      

                              
  การศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับ   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อศึกษาปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคที่ส าคัญในการ
ด าเนินการที่ผ่านมาของการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ    ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   โดยมีวิธีด าเนินการได้แก่ การน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย             
ที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา เช่น แนวความคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
แนวความคิดเรื่องยุทธศาสตร์   ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้   
มีการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในห้วงที่ผ่านมา  
ตลอดจนโอกาส อุปสรรคที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕           
และน ามาวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สถานภาพการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาที่เป็นรูปธรรม
ต่อเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนที่เป็นผู้รับบริการของกระทรวงศึกษาธิการ จะประกอบด้วย
ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการการศึกษา  ในส่วนผล
การศึกษาปัญหาอุปสรรคของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีประเด็นปัญหาความเหลื่อมล  าในการ
เข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพที่เท่าเทียมกันของผู้เรียน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมยังจะ      
ไม่สามารถเพิ่มที่สูงขึ นได้  การใช้ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่มีธรรมาภิบาลเท่าที่ควร  และขาด
ระบบข้อมูลและสารสนเทศจากทั งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และสุดท้าย ในส่วนผลการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  พบว่า สามารถก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  ประเด็นยุทธศาสตร์  และมาตรการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์  ที่จะสามารถส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงาน  
ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ และสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค     
ของการพัฒนาการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม       
 
 
 
 
 
 
    



 
 

                                    ค าน า      

                         
  บทบาทการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี      
เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ได้นั น  จะต้องให้
ความส าคัญกับกระบวนการการพัฒนาทั งในระยะยาวและระยะกลาง โดยเฉพาะ “การพัฒนาผู้เรยีน” 
ให้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเน้นไปที่ทักษะ       
การเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื อต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนไทย        
ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
    
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่วางไว้ในปี ๒๕๘๐ ในข้างต้น โดยถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์         
ของยุทธศาสตร์ชาติเช่ือมโยงลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ที่รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง         
ซึ่งแผนแม่บทฯ แต่ละฉบับจะประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี วัดในการด าเนินการที่แบ่ง ช่วงเวลา
ออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี  ทั งนี  เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในช่วง ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) จะเป็นการมุ่งเน้นการปรับสภาวการณ์ของประเทศในทุกมิติ เพื่อให้สามารถเอื อต่อ           
ทุกภาคส่วน ทั งภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม ได้มีความพร้อมส าหรับการบูรณาการการ
ท างานร่วมกัน  ดังนั น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พิจารณาน าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้อง  
มาใช้ส าหรับจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕  ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนา ๑๐ เป้าหมาย (ENDs)   ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อไปสู่
เป้าหมายการพัฒนา ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ (WAYs)  วัตถุประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
และมาตรการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (MEANs)  ส าหรับให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ได้น าไปใช้เป็นกรอบส าหรับการพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  แผนปฏิบัติการ    
แผนงบประมาณ  แผนงาน และโครงการได้อย่างถูกต้อง    
    
  ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ     
ที่ได้กรุณามอบความรู้ หลักวิชา วิธีด าเนินการที่ถูกต้อง ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา         
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)      
ฉบับนี   หวังเป็นอย่างยิ่งว่ายุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี  จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิชาการในอนาคตต่อไป         
    
       ผู้ด าเนินการศึกษา 
             นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓  
 



 
 

                                    สารบัญ       
  
                  หน้า   
บทคัดย่อ   
ค าน า   
สารบัญ   
 
ส่วนท่ี ๑   บทน า             ๑
     ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา           ๑
     วัตถุประสงค์ของการศึกษา          ๔ 
     ขอบเขตของการศึกษา            ๔
     ระเบียบวิธีการศึกษา             ๕ 
     ข้อจ ากัดของการศึกษา          ๖ 
      ประโยชน์ที่ได้รบัจากการศึกษา         ๖  
     ค าจ ากัดความ            ๖ 
 
ส่วนท่ี ๒   การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง          ๗
     แนวความคิดเรื่องการพฒันาคุณภาพการศึกษา          ๗
     แนวความคิดเรื่องการสร้างความรับผิดชอบร่วมในการจดัการศึกษา              ๑๑ 
     แนวความคิดเรื่องการศึกษากับการพฒันาที่ยัง่ยืน                 ๑๓
     แนวคิดความเรื่องยุทธศาสตร์                     ๑๖ 
     แนวคิดความเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ                   ๑๘ 
      แนวความคิดเรื่องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                 ๒๓ 
     ทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิดกบัแนวความคิดการบรหิารการศึกษา               ๒๕ 
      ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้               ๒๗ 
      งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                       ๓๒  
      กรอบความคิดในการศึกษา                     ๓๔ 
   
ส่วนท่ี ๓   การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        ๓๗
     ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ที่เกี่ยวข้องกับ        ๓๗ 
       อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ  
     เป้าหมายและแนวทางการพฒันาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ              ๔๐ 
      ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   



 
 
      บริบทของกระทรวงศึกษาธิการ                    ๔๙
     สภาพปัญหา ข้อขัดข้อง อุปสรรคทีส่ าคัญในการด าเนินการพัฒนาการศึกษา         ๕๘ 
      ที่ผ่านมาของกระทรวงศึกษาธิการ   
   
ส่วนท่ี ๔   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ     ๖๑ 
      ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕    
      การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของกระทรวงศึกษาธิการ                  ๖๑ 
     การก าหนดต าแหนง่ทางยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                ๖๕ 
      เป้าหมายการพฒันาของกระทรวงศึกษาธิการ (ENDs)                   ๗๐ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ (WAYs) และวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์                ๗๑  
      มาตรการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (MEANs)                   ๗๓ 
      สรุปผล                         ๘๑ 
 
บรรณานุกรม            ๘๖ 
ประวัติผู้ด าเนินการศึกษา           ๘๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



 
 

                                    สารบัญภาพ       
  
                  หน้า   
ภาพที่ ๒-๑  กรอบแนวคิดการสร้างความรับผิดชอบร่วมในการจัดการศึกษา    ๑๑  
ภาพที่ ๒-๒  กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน  ๑๒ 
       ในระบบการศึกษา  
ภาพที่ ๒-๓  ล าดับขั นตอนการก าหนดนโยบายแห่งชาติ      ๒๑ 
ภาพที่ ๒-๔  ตัวแบบการก าหนดยุทธศาสตร ์       ๒๒  
ภาพที่ ๒-๕  ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๘๐ และแผนแมบ่ท    ๒๔ 
        ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ   
ภาพที่ ๒-๖  การบริหารการศึกษาตามทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิด      ๒๕  
ภาพที่ ๒-๗  กรอบแนวคิดในการศึกษา        ๓๕ 
ภาพที่ ๓-๑  ผังโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ       ๕๒  
ภาพที่ ๔-๑  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ     ๖๙ 
   
 
  
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      สารบัญตาราง       
  
                  หน้า   
ตารางที่ ๒-๑  กรอบการพจิารณาตัวชี วัดคุณภาพการศึกษา      ๑๑  
ตารางที่ ๔-๑  การค านวณค่าคะแนนถ่วงน  าหนักจากการวิเคราะหจ์ุดแข็ง     ๖๕
ตารางที่ ๔-๒  การค านวณค่าคะแนนถ่วงน  าหนักจากการวิเคราะหจ์ุดอ่อน    ๖๖ 
ตารางที่ ๔-๓  การค านวณค่าคะแนนถ่วงน  าหนักจากการวิเคราะห์โอกาส    ๖๘  
ตารางที่ ๔-๔  การค านวณค่าคะแนนถ่วงน  าหนักจากการวิเคราะห์อปุสรรค      ๖๙  
ตารางที่ ๔-๕  การก าหนดมาตรการด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix       ๗๕  
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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       
โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้องน าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน ในประเด็นส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เช่น รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี          
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รัฐต้องด าเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาโดยปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกลา่ว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่       
 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้ระบุเหตุผลตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่สมควรให้ เด็กเล็กซึ่ งเป็นเด็กปฐมวัยได้รับการศึกษา             
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค  มีการส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อม
ในช่วงรอยต่อ ตั้งแต่ก่อนอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตข้ึนเป็น
พลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็น
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยได้ระบุประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่      
ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง          
มีภารกิจร่วมกันด าเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน    
และแนวปฏิบัติที่ดี   การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อม   
ของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขัน   ในการผลิตและพัฒนาครู 
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีการเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้  ทักษะ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย               
และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มีการอบรมเลี้ยงดู 
เพิ่มพูนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง  รวมทั้ง
จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อ ตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึง
ระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง     
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   พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้ระบุเหตุผลเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน อันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ สามารถอยู่และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างได้  มีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน  
และลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษาได้ย่างแท้จริง  จึงก าหนดให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา      
ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา โดยเป็นการน าร่องในการกระจายอ านาจและ    
ให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยได้ระบุประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับกระทรวงศึกษาธิการ คือ  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจัดตั้งข้ึนเพื่อจุดประสงค์คิดค้นนวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน  กระจายอ านาจและ       
ให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน าร่องเพื่อเพิ่มความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการ
สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ อง ค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม    
  พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ระบุเหตุผลเพื่อ     
ใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา  เสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู  ซึ่งให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนฯ หรือใช้กลไกทางภาษีมาร่วม
สนับสนุน รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ  โดยได้ระบุประเด็น
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เพื่อประโยชน์ในการลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
กองทุนฯ จะด าเนินการเอง หรือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่นใดก็ได้  โดยกองทุนฯ มีอ านาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด      
   พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒        
ได้ระบุเหตุผลเพื่อให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน      
และบริการสาธารณะ และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งเข้าด้วยกัน       
เพื่อประโยชน์ในการบริการภาครัฐและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยระบบดิจิทัล           
โดยได้ระบุประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูล
ตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์เช่ือถือได้ และสามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และให้หน่วยงานของรัฐจัดท ากระบวนการหรือด าเนินการทางดิจิทัลเพื่อการ
บริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  จัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบดิจิทัล           
โดยมุ่งเน้นถึงการอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงของประชาชนที่เป็นไปตามมาตรฐาน  และมี    
การบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นส าคัญ    
   ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก       
ธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  ต่อมาได้มี     
การตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้กับส่วนราชการ 
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ทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว     
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเป้าหมายการพัฒนาประเทศ              
ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ จะประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้   การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ  ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ   และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ     
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   ยุทธศาสตร์ชาติ      
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส       
และความเสมอภาคทางสังคม   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม   และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี ๒๕๘๐ ซึ่งปรากฏตามความในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ระบุถึงความส าคัญว่า แผนแม่บทฯ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว                
ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรฐัที่เกีย่วข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ด้วย  ซึ่งแผนแม่บทฯ  มีจ านวน ๒๓ ฉบบั 
จะประกอบด้วย ๑) ความมั่นคง   ๒) การต่างประเทศ  ๓) การเกษตร   ๔) อุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต   ๕) การท่องเที่ยว   ๖) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ    ๗) โครงสร้างพื้นฐาน        
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล   ๘) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่               
๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ   ๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   ๑๑) ศักยภาพคนตลอด      
ช่วงชีวิต   ๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้   ๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี    ๑๔) ศักยภาพ
การกีฬา   ๑๕) พลังทางสังคม   ๑๖) เศรษฐกิจฐานราก   ๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกัน     
ทางสังคม   ๑๘) การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน   ๑๙) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ   ๒๐) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   ๒๑) การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๒๒) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม  และ ๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                
    จะเห็นว่า บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและ   
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้นั้น จ าเป็นจะต้อง  
เน้นให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในระยะยาวและระยะกลาง ส าหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย
สามารถที่จะได้รับประโยชน์  ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งถือเป็นกลไกหลัก    
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น 



๔ 
 
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน เช่ือมโยงลงสู่แผนระดับต่างๆ รวมถึงยุทธศาสตร์ระดับ
กระทรวง  ที่ส าคัญคือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน ๒๓ ฉบับ ที่ประกอบด้วยเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาได้แบ่งระยะเวลาออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี คือ ช่วงที่ ๑ ระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕   ช่วงที่ ๒ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐   ช่วงที่ ๓ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕  และ ช่วงที่ ๑ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐  ซึ่งพบว่า กระทรวงศึกษาธิการยังไม่มี
ยุทธศาสตร์ข้ึนมารองรับการด าเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของ        
แผนแม่บทฯ และหากไม่มีการจัดท ายุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดรับกับช่วงเวลา      
ของแผนแม่บทฯ แล้ว จะส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขาดกรอบทิศทาง    
ที่ชัดเจน ส าหรับน าไปใช้ในการจัดท าแผนระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติราชการ  แผนปฏิบัติการ  
แผนงบประมาณ  รวมทั้งแผนงานหรือโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น นักศึกษาจึงมี       
ความสนใจในการศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้อง
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)” เพื่อหาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ 
การพัฒนาเด็ก เยาวชน นักเรียน  นักศึกษา และประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบส าหรับการด าเนินการอย่าง
ถูกต้องชัดเจนที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕    
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

    ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ     
   ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินการที่ผ่านมาของการ
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
   ๑.๒.๓ เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในห้วงปี        
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ      
 

๑.๓ ขอบเขตของกำรศึกษำ 

๑.๓.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา    
          ๑) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา และ     
การก าหนดยุทธศาสตร์    
           ๒) ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน เพื่อหาประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่           
ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ    
           ๓) ศึกษาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ฉบับ เพื่อหาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาเด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ      



๕ 
 
   ๑.๓.๒  ขอบเขตด้านประชากร    
    จะด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นผู้บริหารของส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท านโยบาย จัดท าแผน  
จัดท างบประมาณ และการประเมินผล ดังนี้    
    ๑) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนานโยบาย    
    ๒) ผู้อ านวยการกลุ่มแผนกระทรวงศึกษาธิการ    
    ๓) ผู้อ านวยการกลุ่มแผนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
    ๔) ผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ    
   ๕) ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล      
  ๑.๓.๓  ขอบเขตด้านเวลา    
            ใช้เวลาในการด าเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล     
ในห้วงตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓    
 

๑.๔ ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

  ๑.๔.๑  การรวบรวมข้อมูล     
    ๑) ข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา       
และการก าหนดยุทธศาสตร์  จากศูนย์เอกสารและบริการทางวิชาการของส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง     
    ๒) ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหา ข้อขัดข้อง        
และอุปสรรคส าคัญ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ตามที่ระบุใน
ขอบเขตด้านประชากร      
   ๑.๔.๒  การจัดระเบียบข้อมูล    
    เมื่อรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิตามข้างต้นแล้ว หลังจากนั้ นจะน า
ข้อมูลมาจัดระเบียบและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ในข้ันตอน
ต่อไป     
   ๑.๔.๓  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล    
    โดยแยกแยะองค์ประกอบของเนื้อหาข้อมูลที่ได้จัดระเบียบ และหาความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  จ านวน ๒๓ ฉบับ  จากนั้นจึงน ามาสังเคราะห์       
เพื่อก าหนดปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน นักเรียน  นักศึกษา และประชาชน               
ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ  และสรุปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕      
   
  



๖ 
 
  ๑.๔.๔   การน าเสนอข้อมูล    
    น าเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญจากการ
ด าเนินการพัฒนาการศึกษาในห้วงที่ผ่านมาของกระทรวงศึกษาธิการ  และเสนอแนะการน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้ องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับใช้
พิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว     
   

๑.๕ ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 

  ระยะเวลาในการด าเนินการมีเพียงสามเดือน ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ครบถ้วนชัดเจนเท่าที่ควร   
 

๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รบัจำกกำรศึกษำ 

  ๑.๖.๑ ได้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีด้านการพัฒนาการศึกษา ที่ เกี่ยวข้องกับกระทรวง 
ศึกษาธิการ      
   ๑.๖.๒  ได้ทราบถึงปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินการที่ผ่านมาของ
การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ     
   ๑.๖.๓  ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 

๑.๗ ค ำจ ำกัดควำม 

  ๑.๗.๑ นวัตกรรมการศึกษา หมายความว่า แนวคิด วิธีการ กระบวนการ สื่อการเรียน       
การสอน หรือการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการทดลองและพัฒนาจนเป็นที่น่าเช่ือถือว่า
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษา    
   ๑.๗.๒ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึงกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง       
ความเสมอภาคทางการศึกษา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม  รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเงิน     
และค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  อีกทั้งเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพ ประสิทธิภาพครู ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน    
 
 
 



๗ 
 

                                    บทท่ี ๒      

                     กำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง         

 
  การศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ได้มีการน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย   
ที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้       
   ๑. แนวความคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
   ๒. แนวความคิดเรื่องการสร้างความรับผิดชอบร่วมในการจัดการศึกษา     
    ๓. แนวความคิดเรื่องการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   ๔. แนวความคิดเรื่องยุทธศาสตร์   
   ๕. แนวความคิดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ      
   ๖. แนวความคิดเรื่องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
   ๗. ทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิดกับแนวความคิดการบริหารการศึกษา     
   ๘. ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้      
  ๙. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
   ๑๐. กรอบความคิดในการศึกษา    
 
๒.๑  แนวควำมคิดเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
  ๒.๑.๑ ควำมหมำยของคุณภำพกำรศึกษำ       
   คุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวาง 
เพราะถือว่าเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่มุมมองในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมีทั้งผู้รับบริการการศึกษา       
ซึ่งได้แก่ นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน นั้นอาจแตกต่างกันไปตามบริบท ความเช่ือหรือ
กระบวนทัศน์ในการพัฒนาในแต่ละยุคสมัย การท าความเข้าใจกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงต้อง
เข้าใจทั้งความหมายและและองค์ประกอบของคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ในบริบทของการศึกษาคาว่า “คุณภาพ” มีหลากหลายความหมายและยังไม่สามารถลง
ข้อสรุปที่ชัดเจน อดัม (Adams, 1993 อ้างถึงใน UNICEF, 2000: 4) กล่าวว่า ค าที่มักใช้ในความหมาย
เดียวกับคุณภาพได้แก่ ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) และความเสมอภาค 
(equity) ถึงแม้ค าจะแตกต่างกันแต่นักการศึกษาปัจจุบันเห็นสอดคล้องกันว่า ค าเหล่าน้ีประกอบกัน
เป็นมิติพื้นฐานของการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนั้น คุณภาพการศึกษาตามแนวคิดของยูนิเซฟจึงพิจารณา
จาก ๕ ประการ ได้แก่ ตัวผู้เรียน สภาพแวดล้อมในการเรียน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนการสอน และผลลัพธ์ ดังนี้     
   



๘ 
 
  ผู้เรียนที่มีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่ดี มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และได้รับการ
สนับสนุนช่วยเหลือการเรียนจากครอบครัวและชุมชน    
  สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ป้องกันการคุกคามทางเพศ และมีการจัดหา       
ทั้งทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอเหมาะสม    
   เนื้อหาสาระการเรียนรู้ต้องสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างหลักสูตร หนังสือ สื่อ อุปกรณ์การเรียน 
และทักษะพื้นฐาน โดยเฉพาะการอ่านออก เขียนได้ และการคิดค านวณ รวมถึงทักษะชีวิตที่เด็ก
จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ดี ความปลอดภัย ความรู้เรื่องเพศศึกษา การโภชนาการ การป้องกัน
การติดเช้ือต่าง ๆ    
  กระบวนการเรียนการสอนที่ครู เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญในบรรยากาศของห้องเรียน             
นอกห้องเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี ครูมีทักษะการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อนามาพัฒนาผู้เรียน
และลดช่องว่างความแตกต่างในการเรียนรู้ของผู้เรียน    
  ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องสะท้อนถึงความรู้ ทักษะ และทัศนคติ     
ที่เช่ือมโยงกับเป้าหมายการศึกษาของชาติ และการมีส่วนร่วมของสังคม   
  ในท านองเดียวกัน ยูเนสโก (UNESCO, 2005) ได้เสนอว่า การศึกษาที่มีคุณภาพสามารถ
พิจารณาจากกรอบและตัวช้ีวัดการศึกษาที่สะท้อนถึงคุณภาพ ดังนี้    
 

กรอบพิจำรณำ ตัวชี้วัดคุณภำพกำรศึกษำ 

ลักษณะของผู้เรียน ๑. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ และมแีรงจงูใจ 
ใฝ่สัมฤทธ์ิ 

กระบวนการเรียน  
การสอน 

 ๒. ครูมีคุณภาพในการสอนและมีเทคนิคการสอนที่กระตือรอืร้น 
๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้นิยามชัดเจนโดยครอบคลุม 

การวัดความรู้ ทักษะ เจตคต ิและคุณค่า 

เนื้อหาสาระ ๔. หลักสูตรสอดคลอ้งและสนองความต้องการของสังคมและที่พัฒนา 
มาจากความรู้และประสบการณ์ของครูและผู้เรียน 
 

ระบบ ๕. ส่ิงอ านวยความสะดวกและอ ุปกรณ์การศึกษามีเพ ียงพอเหมาะสม 
๖. สภาพแวดล ้อมเอ ื้อต ่อการเรียนรู้ เป็นระเบียบเรียบร้อย ถ ูกสุขลักษณะ 

และม ีความปลอดภัย 
๗. การบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม 
๘. เคารพและผูกพันกับชุมชนทอ้งถ่ิน และวัฒนธรรม 
  

ตารางที่ ๒-๑  กรอบการพิจารณาตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา   
ที่มา : องค์การยูเนสโก (UNESCO, 2005)   



๙ 
 
 คุณภาพการศึกษายังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
ท าให้เกิดผลอย่างยั่งยืนแก่ผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรและสามารถสนองความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน หรืออาจกล่าวได้ว่า คุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ คุณภาพของ
ผู้เรียนดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย ได้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนที่เอาใจใส่การจัด
การศึกษา หน่วยงานระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมีระบบการบริหารที่ได้มาตรฐาน และโดยเฉพาะ
ระดับปฏิบัติซึ่งหมายถึงสถานศึกษามีระบบการเรียนการสอนที่ลงถึงระดับห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ 
อันเป็นผลมาจากการมีผู้บริหารและครูมืออาชีพ รวมทั้งมีคณะกรรมการสถาน ศึกษาที่ให้การ
ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (รัตนา ดวงแก้ว ๒๕๕๖ ก : ๑๑)     
  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ท าให้เข้าใจได้ว่า การศึกษาเป็นระบบที่ซับซ้อน    
ที่มีบริบททางการเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจฝังรากลึก และมิติต่าง ๆ ก็มีความเกี่ยวข้อง    
สัมพันธ์กันและมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และคุณภาพ
การศึกษามีตัวร่วมที่ส าคัญ ได้แก่ บริบท กระบวนการเรียนการสอน และผลสัมฤทธ์ิที่เป็นคุณภาพ   
ของผู้เรียน และหัวใจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกล่าวว่า เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่มีเป้าหมายคือ คุณภาพของผู้เรียนที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน
ที่รัฐก าหนดไว้     
 
  ๒.๑.๒  ควำมหมำยของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ     
  ส าหรับความหมายของ“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ถ้าอาศัยแนวคิด ISO 9000 (Hoyle, 
2009) อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาคุณภาพ หรือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเป็นการด าเนินการ    
ทั่วทั้งองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม (activities) และกระบวนการ 
(processes) เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ทั้งองค์การ ผู้ปกครอง และชุมชน หรืออาจกล่าวง่าย ๆ     
ว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอะไรก็ตามที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ ISO 9000 
สามารถด าเนินการได้ ๒ วิธีพื้นฐาน ได้แก่ วิธีการควบคุมที่ดีกว่า (better control) และวิธีการสร้าง
มาตรฐานหรือนวัตกรรม (raise standards/ innovation ) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้   
  (๑) การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีการควบคุมที่ดีกว่า เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยน
มาตรฐานการศึกษาชุดเดิม ไม่ใช่กระบวนการที่สงวนรักษาหรือสร้างมาตรฐานใหม่ มาตรฐานที่ได้จาก
วิธีนี้เป็นมาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุงผ่านกระบวนการของการเลือก การวิเคราะห์ และการปรับ   
แก้ไขของผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้    
  (๒) การพัฒนาหรือปรบัปรุงคุณภาพโดยวิธีการสร้างมาตรฐานหรือนวัตกรรม                  เป็น
กระบวนการที่ไม่เกี่ยวกับการสงวนรักษาหรือปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาที่มีอยู่เดิม แต่จะสร้าง
มาตรฐานข้ึนมาใหม่ผ่านกระบวนการที่ เริ่มต้นจากการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาผ่าน



๑๐ 
 
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R & D) มาตรฐานที่สร้างข้ึนใหม่จะผ่านการทดลองน ามาใช้งาน        
แบบท าซ้ า มาตรฐานดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านนวัตกรรม 
เทคโนโลยี การตลาดและการจัดการ     
 
  ถ้าอาศัยแนวคิดของออฟสเต็ด (Ofsted, 1994: 6 อ้างถึงในรัตนา ดวงแก้ว ๒๕๕๖ ก: ๑๒) 
“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”จะใช้ในความหมายแตกต่างๆ กัน ใน ๔ ลักษณะ ได้แก่  ยกระดับ
มาตรฐาน (raise standards)   เพิ่มคุณภาพ (enhance quality)   เพิ่มประสิทธิภาพ ( increase 
efficiency)  และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม สังคม และ
วัฒนธรรม จากความหมายทั้ง ๔ ลักษณะดังกล่าว สถาบันการศึกษาสามารถน ามาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณาทั้งด้านกระบวนการและ
เป้าหมายหรือผลลัพธ์ว่ามีการพัฒนาเพิ่มข้ึนหรือไม่เพียงใด โดยมีแนวค าถามในการตรวจสอบ ๔ ข้อ 
ได้แก่  สภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไร   ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง    เมื่อเวลาผ่านไป       
จะบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร และจะทราบได้อย่างไรว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น
ประสบความส าเร็จ    
  ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในบริบทของสังคมไทยนับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีแนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ดังจะเห็นได้จากการ
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นหลักประกันว่า การให้บริการการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาจะสามารถสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้    
ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องยึดมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตน เพื่อเป็นหลักประกันว่ากระบวนการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีการทบทวน
ตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานอิสระภายนอกเป็นระยะ   
  จึงเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแนวคิดของต่างประเทศและในบริบทของ
สังคมไทยมีความสอดคล้องกันในประเด็นที่เกี่ยวกับเป็นกระบวนการ “เปลี่ยนแปลง” หรือ “ปรับปรงุ
หรือพัฒนา” ในการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังซึ่งเป็นมาตรฐานที่ก าหนดไว้          
อันจะน ามาซึ่งความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติ     
ให้เกิดประสิทธิผลนั้น ไม่มีสูตรเฉพาะหรือแบบแผนที่ตายตัวและก็ไม่ง่ายในการขับเคลื่อน ทั้งนี้ข้ึนกับ
บริบทของสังคมนั้น ๆ และการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต      
 
 
 
 



๑๑ 
 
๒.๒ แนวควำมคิดเรื่องกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ    
  งานวิจัยที่ผ่านมา (Winkler & Yeo, 2007) ได้แสดงให้เห็นว่า การเติบโตของเศรษฐกิจ        
มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียนที่เพิ่มข้ึนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพิ่มข้ึน ดังนั้น การศึกษาที่มีคุณภาพ    
จึงต้องสามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนได้เพื่อนาไปสู่การเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งจากความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว จึงท าให้มีค าถามว่า      
การจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจจะช่วยยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจริงหรือไม่  
  ด้วยเหตุน้ีในปี 2007 USAID (United States Agency for International Development) 
ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนานานาชาติของสหรัฐอเมริกาได้เสนอกรอบความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
(Accountability Framework) ดังแสดงในภาพที่ ๒-๑      
 

 
 
ภาพที่ ๒-๑  กรอบแนวคิดการสร้างความรับผิดชอบร่วมในการจัดการศึกษา 
ที่มา : Winkler, D. R. & Yeo, B. (2007). Identifying the impact of education decentralization  
        on the quality of education. Washington, DC : United States Agency for  
        International Development (USAID), p. 3.   
 
  จากภาพที่ ๒-๑  อธิบายได้ว่า เส้นทางที่จะให้ภาคประชาชนโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง       
มีส่วนร่วมรับผิดชอบกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้ส่งผลต่อผู้เรียนสามารถท าได้สองทาง 
เส้นทางแรกเป็นเส้นทางที่ยาวและอาจจะยังคงเป็นระบบที่รวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง นั่นคือ    
ภาคประชาชนไม่สามารถเรียกร้องการจัดการศึกษาตามที่ต้องการได้โดยตรงไปที่สถานศึกษา          
แต่สามารถด าเนินการผ่านกระบวนการทางการเมืองโดยเลือกผู้แทนราษฎรไปเป็นรัฐบาล เพื่อสั่งการ
ให้กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดด าเนินการตามนโยบายการศึกษาของ



๑๒ 
 
รัฐบาล แล้วกระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งการต่อไปยังสถานศึกษา ส่วนเส้นทางสายที่สอง เป็นเส้นทาง
สายสั้นที่ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความต้องการได้โดยไม่ต้อง
รอคอยกระบวนการทางการเมือง ดังนั้น ถ้าต้องการให้สถานศึกษารับผิดชอบยกระดับคุณภาพ
การศึกษาได้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ทันเวลาทันเหตุการณ์ ภาคประชาชนต้อง
แสดงความรับผิดชอบร่วมกับสถานศึกษา ซึ่งเป็นหลักการของการกระจายอ านาจที่แท้จริง  
  จากกรอบแนวคิดดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบการปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อสร้างความ
รับผิดชอบ (accountability) ของงานวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ ๒๕๕๖) ดังแสดงในภาพที่ ๒-๒   
     

  
 
ภาพที่ ๒-๒  กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในระบบ  
           การศึกษา 
ที่มา : http://tdri.or.th/priority-research/educational-reform-accountability   
 
  จากภาพที่ ๒-๒ จะเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเกิดได้อย่างมีประสิทธิผล    
ต้องอาศัยความรับผิดชอบจากทุกฝ่าย คือ การท าให้สถานศึกษามีความรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น โดยโรงเรียนควรมีอิสระในการบริหารจดัการ และผู้ปกครองควรมีสิทธิ
เลือกโรงเรียนให้ลูกตามข้อมูลคุณภาพของโรงเรียนที่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ ในลักษณะ
ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้เกิดระบบ “ความรับผิดชอบสายสั้น” (short-route of accountability) 
หรือสายความรับผิดชอบระหว่าง “ผู้ปกครอง-โรงเรียน-ครู” โดยไม่ต้องผ่านรัฐบาล เพิ่มมากข้ึน 
อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่งก็ต้องมีการปฏิรูประบบ “ความรับผิดชอบสายยาว” (long-route of 
accountability) หรือสายความรับผิดชอบระหว่าง “ผู้ปกครอง-รัฐบาล-โรงเรียน-ครู” ซึ่งมีรัฐบาล
เป็นตัวค่ันกลางในระบบ โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีบทบาทในการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบของระบบการศึกษาในแนวทางที่เสริมสร้างระบบความรับผิดชอบของสถานศึกษา    
ต่อนักเรียนมากขึ้น (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ ๒๕๕๖)   



๑๓ 
 
   ทั้งภาพที่ ๒-๑ และ ภาพที่ ๒-๒ มีความสอดคล้องกันในการอธิบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป้าหมาย
ดังกล่าวต้องด าเนินการทั้งในระดับนโยบาย และในระดับสถานศึกษา โดยในระดับนโยบายมีรัฐบาล
เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความรับผิดชอบร่วมของคนในสังคมในการร่วมตรวจสอบเป้าหมาย           
การจัดการศึกษา และกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา พร้อมทั้ งส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณและด้านวิชาการ เพื่อช่วยให้สถานศึกษาซึ่งรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้เรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเป็นอิสระตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
 
๒.๓ แนวควำมคิดเรื่องกำรศึกษำกับกำรพัฒนำท่ียั่งยืน   
  การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหัวข้อส าคัญในการประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
และการพัฒนาที่นครริโอเดอจาเนโร (Rio de Janeiro) ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยได้ให้
หลักการที่จะช่วยให้รัฐบาลหรือสถาบันของประเทศต่างๆ ได้ใช้นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดยได้เสนอแนะว่า การพิจารณาทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ต้องพิจารณาควบคู่กัน   
ไปกับประเด็นของความยากจน ความเสมอภาค คุณภาพชีวิต และการปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก     
ที่ส าคัญ องค์การ UNESCO นั้น ได้พยายามผลักดันเข้าไปสู่การศึกษาในลักษณะการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้ต้ังค าถามว่า การศึกษาควรจะมีบทบาทอย่างไร กับการพัฒนาที่ยั่งยืน   
  หากการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD) 
จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลส าหรับการดึงดูดให้คนหันมาใส่ใจกับอนาคตที่ยั่งยืน ตัดสินใจและ
ด าเนินการเกี่ยวกับอนาคตที่ยั่งยืนนั้น ก่อนอื่นควรจะมาดูวิธีคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
เกี่ยวกับการศึกษาในความหมายโดยทั่วๆ ไปก่อน  ซึ่งสาระส าคัญส าหรับการศึกษาเพื่ อการพัฒนา      
ที่ยั่งยืน คือ      
   (๑) การมีวิสัยทัศน์ (envisioning) เป็นความสามารถในการจินตนาการถึงอนาคตที่ดีกว่า  
โดยหลักมีอยู่ว่า หากเราทราบจุดหมายที่เราจะไปให้ถึง เราจะสามารถวางแผนด าเนินการเพื่อไปให้ถึง
จุดหมายได้ดีข้ึน    
  (๒) การคิดเชิงวิจารณญาณและการคิดใคร่ครวญ (critical thinking and reflection)      
เป็นการเรียนรู้ที่จะตั้งค าถามกับระบบความเช่ือในปัจจุบันของเรา และเรียนรู้ที่จะจ าแนกออกถึง   
ฐานคิดหรือหลักคิดที่เป็นฐานรองรับความรู้ มุมมอง หรือความคิดเห็นของเรา ทักษะการคิด           
เชิงวิจารณญาณช่วยให้คนเรียนรู้ที่จะตรวจสอบโครงสร้างทางวัฒนธรรมสังคม สิ่งแวดล้อม และ     
ทางเศรษฐกิจ ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน    
  (๓) การคิดอย่างเป็นระบบ (systematic thinking) เป็นการยอมรับในความซับซ้อน และ
มองหาความเช่ือมโยงและการร่วมมือหรือประสานพลังกันเมื่อมีการพยายามที่จะหาข้อสรุปในการแก้ปัญหา   
   (๔) การสร้างคู่พันธมิตรหรือหุ้นส่วน (building partnerships) ส่งเสริมการพูดคุยท าความ
เข้าใจและการเจรจาต่อรอง การเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกัน    



๑๔ 
 
  (๕) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision-making) การเสริมพลัง
อ านาจประชาชน    
 
  ๒.๓.๑  วิสัยทัศน์ใหม่ของกำรศึกษำ    
  สุริยา เหมตะศิลปะ ได้กล่าวถึงการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ว่าเป็นความคิดรวบยอด     
ที่เป็นพลวัตและครอบคลุมวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ของการศึกษาที่มุ่งที่จะเสริมพลังอ านาจประชาชนทุกวัย  
ให้มีความรับผิดชอบและพอใจในการที่จะสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมายโดยสรุปของ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการที่จะเสริมพลังอ านาจพลเมืองของประเทศให้ลงมือกระท า
หรือปฏิบัติในทางบวกต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและทางสังคมโดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ
แบบมีส่วนร่วมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้บูรณาการความคิดรวบยอดและเครื่องมือวิเคราะห์
จากศาสตร์หลายแขนงเพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ดี ข้ึนกว่าเดิม            
การติดตามท าความเข้าใจการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการของการศึกษาจ าเป็นต้องให้นักการ
ศึกษาและผู้เรียนได้ศึกษาพิจารณาย้อนกลับถึงชุมชนของตนเองอย่างจริงจัง ระบุออกมาให้ได้ว่า
อะไรบ้างที่ไม่เป็นประโยชน์ในชีวิตของพวกเขา และตรวจสอบให้รู้เท่าทันความเครียดที่เกิดจากความ
ขัดแย้งระหว่างค่านิยมที่ยึดเหนี่ยวกับเป้าประสงค์ที่ต้องการ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะน า
แรงดลใจใหม่มาสู่การเรียนรู้ในลักษณะที่นักเรียนจะได้รับการเสริมพลังอ านาจให้สามารถพัฒนาและ
ประเมินวิสัยทัศน์ที่เป็นทางเลือกใหม่ของอนาคตที่ยั่งยืน และลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ดังกล่าว    
  
  ๒.๓.๒  กำรเรียนรู้ข้ำมศำสตร์หรือสำขำวิชำในกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำท่ียั่งยืน    
  การศึกษา ตามที่ได้นิยามไว้อย่างกว้างๆจะรวมถึง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้หรือการเรียนการสอนตามอัธยาศัย การศึกษาจะเป็นเครื่องมือ   
ที่ส าคัญส าหรับการสนับสนุนความมีจิตส านึกและความตระหนักรู้ให้เพิ่มข้ึนมากกว่าเดิม ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีด าเนินชีวิตที่พึงประสงค์ และส าหรับการพัฒนาความรู้และทักษะ        
ที่จ าเป็นส าหรับอนาคตที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะรวมถึงการแสวงหาความรู้ความ
จริงในลักษณะการศึกษาข้ามสาขาวิชาในประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
เพื่อที่จะสนับสนุนหรือให้ก าลังใจให้ลงมือปฏิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการแสวงหาความรู้ความจริง     
มีดังนี้      
  (๑) การเรียนรู้แบบองค์รวม เป็นการทบทวนปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความยั่งยืน
จ าเป็นต้องท างานในระดับของการประสานศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อที่จะน าเสนอปัญหาที่ซับซ้อน
ของโลกทุกวันน้ี  ในขณะที่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติได้ให้ความรู้ที่ส าคัญของกระบวนการทางนิเวศวิทยา 
แต่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติไม่ได้ช่วยให้เกิดเจตคติและค่านิยมซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้เพียงค านึงถึงศาสตร์หรือสาขาวิชาที่ช่วยปรับปรุงความเข้าใจ



๑๕ 
 
เกี่ยวกับธรรมชาติ แต่ด้วยการศึกษาระบบเศรษฐกิจการเมือง รัฐศาสตร์และเกี่ยวกับมนุษยชาติ      
จะเน้นลักษณะของการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเปลี่ยนถ่ายสู่ความยั่งยืน ซึ่งรวมทั้งอนาคตศึกษา (future 
education) หน้าที่พลเมืองศึกษา (citizenship education) การศึกษาส าหรับวัฒนธรรมสันติภาพ
(education for a culture of peace)  ความเสมอภาคทางเพศ (gender equality) และการเคารพ
ในสิทธิมนุษยชน (human rights respect)  การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ (health education) 
ประชากรศึกษา(population education)  การศึกษาเพื่อการปกป้องและจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
(education for protecting and managing natural resources) และการศึกษาเพื่อการบริโภค     
ที่ยั่งยืน (education for sustainable consumption)     
  (๒)  การพัฒนาทักษะ  ซึ่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะพัฒนาจุดประสงค์ หัวข้อ
เนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการประเมินผลการเรียน เพื่อให้ก าลังใจให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการส านึกทางจริยธรรม เจตคติ พฤติกรรม และวิถีด าเนินชีวิต การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงแต่ให้ก าลังใจให้เกิดการเรียนรู้วิธีตัดสินใจที่ค านึงถึงอนาคตในระยะยาว      
ของเศรษฐกิจ นิเวศวิทยาและสุขภาวะทางสังคมของทุกชุมชนเท่านั้น แต่การศึกษาเพื่อการพัฒนา     
ที่ยั่งยืนมุ่งที่จะเสริมพลังอ านาจของประชาชนให้ตัดสินใจโดยมีความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์
อนาคตที่ยั่งยืน ในการที่จะท าให้สิ่งเหล่านี้ประสบผลส าเร็จ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้อง
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่จะท าให้สังคมที่ยั่งยืนประสบความส าเร็จ ซึ่งทักษะดังกล่าวมีดังนี้    
   (๒.๑) การคิดเชิงวิจารณญาณ   
   (๒.๒) การสื่อสารด้วยการพูด การเขียน และการแสดงด้วยสัญลักษณ์   
     (๒.๓) การร่วมมือกัน การท างานร่วมกัน    
   (๒.๔) การจัดการความขัดแย้ง  
    (๒.๕) การจัดการความขัดแย้งการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการวางแผน   
     (๒.๖) การใช้เทคโนโลยี สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม  
   (๒.๗) การมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติของพลเมืองของประเทศ  
   (๒.๘) การประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการเรียนรู้และปรับปรุง  
  (๓) การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องการให้
การศึกษาไม่ใช่แค่เพียงสาระส าคัญเกี่ยวกับชีวิต แต่เป็นสิ่งส าคัญที่ ด าเนินต่อไปตลอดช่วงของชีวิต 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการศึกษาของผู้ใหญ่และชุมชน การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา     
ที่เหมาะสม และการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์ ล้วนเป็นส่วนประกอบส าคัญกับชีวิตในการสร้าง         
ขีดความสามารถส าหรับอนาคตที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้าง
พลังอ านาจให้กับทุกคนทั้งอายุน้อยและมีอายุ ให้ตัดสินใจและลงมือกระท าในแนวทางที่สอดคล้องกับ
ระดับท้องถ่ินและเหมาะสมกับวัฒนธรรมเพื่อที่จะน าเสนอปัญหาที่คุกคามอนาคตของพวกเรา  
  โดยสรุป  หลักการและกระบวนการของการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาเพื่อการพัฒนา   
ที่ยั่งยืนที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สรุปไว้ ได้แก่    
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   (๑) การบูรณาการสหวิทยาการ ( interdisciplinarity) และเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม 
(holistic) การเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนจะบูรณาการหรือฝังอยู่ในหลักสูตรทั้งหมด ไม่ได้แยก
มาจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาต่างหาก      
   (๒) การขับเคลื่อนให้เกิดค่านิยม (values-driven) ปทัสฐานที่เป็นที่ยอมรับหรือค่านิยมร่วม
และหลักการที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เราต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียน จ าเป็นต้องระบุ
ออกมาให้ชัดเจนในมาตรฐานการเรียนรู้หรือจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้และตรวจสอบ
หรือทดสอบได้      
  (๓) การคิดเชิงวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving)   
จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเช่ือมั่นในการเผชิญต่อสภาวะที่ยากต่อการตัดสินใจและประเด็นที่ท้าทาย     
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    
  (๔) พหุวิธี(multi-method) การใช้วิธีการหลายอย่าง เช่น การใช้ถ้อยค าสนทนา ศิลปะ     
การแสดงละคร การโต้วาที ประสบการณ์ การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ต่างๆร่วมกันจะท าให้เกิดรปูแบบ
ของกระบวนการต่างๆ ข้ึนมาใหม่ การจัดการเรียนการสอนในลักษณะการถ่ายทอดความรู้ควรจะมี
การปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปในลักษณะครูและผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้และท างานด้วยกันเพื่อให้เกิด
ความรู้และร่วมกันปฏิบัติจริงในการน าความรู้ไปใช้    
  (๕) การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม (participatory decision-making) โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม   
ในการตัดสินใจว่าพวกเขาจะเรียนรู้อย่างไร     
   (๖) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ (applicability) ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครูจัดให้
ผู้เรียน ควรบูรณาการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์ในอาชีพ  
  (๗) ความสอดคล้องกับท้องถ่ิน (local relevance) น าเสนอประเด็นการเรียนรู้ทั้งในระดับ
ท้องถ่ินและระดับโลก และใช้ภาษาที่ผู้เรียนใช้กันตามปกติ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการพัฒนา       
ที่ยั่งยืนเมื่อน าเสนอในภาษาที่ต่างกันควรระวังในการใช้ถ้อยค า เพราะต่างภาษาและต่างวัฒนธรรม
อาจใช้ถ้อยค าในความหมายต่างกัน  
  
๒.๔ แนวคิดควำมเรื่องยุทธศำสตร์   
  Hart (quoted in Bartholomees, 2006 : 80) เป็นนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการ     
ทางทหารได้กล่าวไว้ว่า    
“…ยุทธศาสตร์ คือ ศิลปะของการกระจายและการประยุกต์ทรัพยากรทางทหาร เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของนโยบาย … ยุทธศาสตร์ จะส าเร็จได้ข้ึนอยู่กับประการเดียวและประการสุดท้าย คือ    
ต้องมีการค านวณและมีการเช่ือมโยงระหว่างเป้าหมายและทรัพยากร เป้าหมายจะต้องได้สัดส่วน     
กับทรัพยากรทั้งหมดที่มี และทรัพยากรนั้นใช้ในการบรรลุเป้าหมายระหว่างทางจนไปถึงเป้าหมาย   
ข้ันสุดท้ าย อีกทั้ งต้องสอดคล้องกับ คุณค่าและความจ า เป็นของเป้ าหมายระหว่างทาง  
ที่น าไปสู่ความมุ่งประสงค์ข้ันสุดท้ายที่ต้องการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด เพื่อให้บรรลุความมุ่งประสงค์         
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ที่ปรารถนา การใช้ทรัพยากรที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะเกิดภัยอันตราย”      
   ส าหรับการให้ความหมายของยุทธศาสตร์ ในปัจจุบันมีผู้ให้ความหมายที่ขยายแนวคิด          
ที่กว้างขวางกว่าบริบททางการทหาร ดังนี้       
   กองทัพสหรัฐอเมริกา (quoted in Bartholomees, 2006 : 80) ได้ให้ค านิยามที่แสดงถึง
พันธกิจทางด้านความมั่นคงของชาติไว้ว่า “ยุทธศาสตร์ หมายถึง ศิลปะและศาสตร์ของการพัฒนา 
และการใช้พลังอ านาจแห่งชาติ อย่างประสานสอดคล้องและบูรณาการตามยุคสมัย เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในยุทธบริเวณ เป้าหมายของชาติ และ/หรือ เป้าหมายของนานาชาติ”    
   Join Encyclopedia (quoted in Bartholomees, 2006 : 80) ได้ให้ความจ ากัดความของ
ยุทธศาสตร์ว่า “ยุทธศาสตร์ คือ การบูรณาการ วัตถุประสงค์ของชาติและวัตถุประสงค์การทหาร (Ends) 
นโยบายของชาติและแนวความคิดทางการทหาร (Ways) และทรัพยากรของชาติ ก าลังทางทหารและ
ยุทโธปกรณ์ (Means)” นอกจากนี้  Join Encyclopedia (quoted in Bartholomees, 2006 :      
80-81) ยังได้ก าหนดนิยามยุทธศาสตร์ทหารแห่งชาติ (National Military Strategy) ไว้ว่า“ยุทธศาสตร์ 
ทหารแห่งชาติ คือ ศิลป์และศาสตร์ในการกระจายและการประยุกต์พลังอ านาจทางทหาร เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของชาติ ทั้งในยามสงบและยามสงคราม”    
   Bartholomees (2006) ได้สรุปความหมายของยุทธศาสตร์ ไ ว้ว่า ยุทธศาสตร์  คือ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาจากพื้นฐานความเป็นจริง และกระบวนการที่มีเหตุผล มีวิธีการอย่าง  
มีเหตุผล เพื่อการแก้ไขทุกปัญหาให้ครอบคลุมทั้งทางด้านการทหาร ด้านความมั่นคงแห่งชาติ  
ด้านบุคลากร ด้านธุรกิจ  หรือกิจกรรมอื่น ๆ ยุทธศาสตร์จะถามถึงปัญหา ๓ ประการ คือ  
๑. เราต้องท าอะไร ? ๒. เรามีอะไรหรือเรามีอะไรที่ช่วยในการท า ? และ ๓. วิธีที่ดีที่สุดในการท าสิ่งที่
ต้องท าคืออะไร ? นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย (Ends) วิธีการ (Ways) 
และทรัพยากร  (Means)  ยุ ทธศาสตร์ที่ แท้ จ ริ ง ต้ องผ่ านการพิ จ ารณาองค์ประกอบทั้ ง 
๓ ประการ อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ ถ้าเราคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในแง่มุมความสัมพันธ์ของตัวแปร  
เราสามารถแก้ไขปัญหานั้นด้วยวิธีการที่แตกต่างได้อย่างมากมาย โดยเป้าหมาย ( Ends) คือ  
ความปรารถนาที่ต้องการ ซึ่งมีที่มาจากกระบวนการต่าง ๆ ที่ถือเป็นพื้นฐานแรกของการจัดท า
ยุทธศาสตร์ ต้องถูกก าหนดให้ชัดเจน หากต้องการให้ยุทธศาสตร์นั้น บรรลุเป้าหมาย ( Ends)          
ด้วยวิธีการเฉพาะ ควรต้องพิจารณาทรัพยากร (Means) ที่จ าเป็นเฉพาะ เช่น การพัฒนาก าลังรบ    
หากนักยุทธศาสตร์มีเป้าหมาย (Ends) และทรัพยากร (Means) ที่ ถูกก าหนดโดยเฉพาะแล้ว           
ควรจะต้องพิจารณาวิธีการ (Ways) ที่เป็นไปได้ ผู้คนโดยทั่วไป โดยเฉพาะนักคิดทางทหาร มักจะ
ก าหนด ยุทธศาสตร์ จากวิธีการ (Ways) โดยพยายามให้สัมพันธ์กับเป้าหมาย (Ends) และทรัพยากร 
(Means) การจัดท ายุทธศาสตร์ โดยเริ่มจากการก าหนดด้วยหนทางปฏิบัติก่อนนั้น อาจเป็น          
แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์ที่อาจจะท าได้ ส าหรับการวางแผนในเวลาที่จ ากัด เหมาะส าหรับ
ผู้บังคับบัญชาการในยุทธบริเวณ เนื่องจากผู้บัญชาการในยุทธบริเวณ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด ดังนั้น จึงต้องพิจารณาทรัพยากร (Means) ที่มีอยู่



๑๘ 
 
อย่างรอบครอบ เพื่อปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย (Ends)    
   นอกจากนี้ ธีรนันท์ นันทขว้าง (๒๕๕๖ : ๓๐) สรุปความหมายของค าว่า ยุทธศาสตร์ ไว้ว่า   
“…ยุทธศาสตร์  หมายถึง วิธีการ (Ways) ที่จะน าพลังอ านาจ (Power) มาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
(Objective) ที่ก าหนดไว้ ยุทธศาสตร์จึงเป็นตัวเช่ือมระหว่างทรัพยากร (Means) กับเป้าหมาย (Ends) 
แต่เครื่องมือและจุดมุ่งหมายมักจะมีความไม่เหมาะสมกัน การที่จะหาวิธีการที่สามารถใช้เครื่องมือที่มี
อยู่อย่างจ ากัด เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายการค้นหาวิธีการที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด จึงจ าเป็นต้องน ามาประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตามจะต้องไม่
น าไปใช้สับสนกับค าว่า ยุทธวิธี เพราะยุทธวิธีมุ่งไปที่การปฏิบัติอย่างไรให้สัมฤทธ์ิผล        ส่วน
ยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นไปที่การก าหนดเป้าหมายระยะยาว พร้อมทั้งวิธีการและทรัพยากรที่จะท าให้
เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผล”        
  จากความหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ คือ ศาสตร์และ
ศิลป์ที่จะน าทรัพยากร (Means) มาใช้ให้บรรลุเป้าหมาย (Ends) ที่ก าหนดไว้ โดยต้องเช่ือม
ความสัมพันธ์ด้วยการประยุกต์องค์ประกอบหลัก ได้แก่ เป้าหมาย (Ends) วิธีการ (Ways) และ
ทรัพยากร (Means) ด้วยการวางกลอุบาย (Trick) โดยพิจารณาร่วมกันในเรื่องของความเหมาะสม 
(Suitability) การยอมรับได้ (Acceptability) และความเป็นไปได้ (Feasibility) โดยผ่านการประเมิน
ความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาที่ด าเนินการ     
 
๒.๕ แนวคิดควำมเรื่องยุทธศำสตร์ชำติ    
  ความหมายของค าว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ” มีความคล้ายคลึงกับความหมายของค าว่า 
“ยุทธศาสตร์” ที่มีความแตกต่าง คือ ยุทธศาสตร์ชาติจะมีความหมายที่ เฉพาะเจาะจงก ว่าและ 
ให้ความส าคัญต่อความอยู่รอดของชาติเป็นหลักที่มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย 
ที่น่าสนใจไว้ ดังนี้     
  กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (๒๕๕๑ : ๑๙๕) ได้ให้ความหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ 
ไว้ว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นยุทธศาสตร์ระดับสูงสุดของประเทศที่รัฐบาลก าหนดข้ึน เพื่อใช้ส าหรับ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งเมื่อบรรลุจุดมุ่งหมายแล้ว จะสามารถปกป้องผลประโยชน์    
ของชาติด้วยการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งมวลของชาติ คือ การเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร”   
  Yarger (2006: 5-6) ได้ให้ค าจ ากัดความของยุทธศาสตร์ชาติ ไว้ว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการ
ใช้พลังอ านาจของชาติทั้งปวง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของชาติ (ทั้งที่เป็นวัตถุประสงค์มูลฐานซึง่
จะไม่แปรเปลี่ยนไป เช่น เอกราชของชาติ และวัตถุประสงค์เฉพาะที่อาจ เปลี่ยนไป)” และได้อธิบาย
โครงสร้างและกระบวนการทางยุทธศาสตร์เพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ไว้ว่า   
“…โครงสร้างและกระบวนการทางยุทธศาสตร์ เพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติต้องด าเนินการ
ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศ เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์
จุดมุ่งหมายของชาติที่ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในภาพรวม



๑๙ 
 
หรือมหายุทธศาสตร์อันจะน าไปสู่การก าหนดเป็นนโยบายแห่งชาติ โดยใช้กระบวนการที่ยึด
องค์ประกอบพื้นฐานส าคัญ ๓ องค์ประกอบ คือ เป้าหมาย (Ends) วิธีการ (Ways) และเครื่องมือหรอื
ทรัพยากร (Means) ภายใต้ข้อค านึงถึงความเป็นไปได้ การยอมรับได้ และความเหมาะสม ตลอดจน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ชาติที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด”   
  โครงสร้างและกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติจะต้องมีการด าเนินการตรวจสอบสภาวะ
แวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศ เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของชาติ
ที่ต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในภาพรวมหรือมหายุทธศาสตร์  
อันจะน าไปสู่การก าหนดเป็นนโยบายแห่งชาติโดยใช้กระบวนการที่ยึดองค์ประกอบพื้นฐานส าคัญ          
๓ องค์ประกอบ คือ เป้าหมาย (Ends) วิธีการ (Ways) และเครื่องมือหรือทรัพยากร (Means) ภายใต้
ข้อค านึงถึงความเป็นไปได้ การยอมรับได้และความเหมาะสม ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้
ได้ยุทธศาสตร์ชาติที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด (Yarger, 2006) โครงสร้างการสร้างยุทธศาสตร์ชาติ       
ที่เหมาะสมควร ประกอบไปด้วย ความมุ่ งประสงค์แห่งชาติ ผลประโยชน์แห่งชาติ วัตถุประสงค์
แห่งชาติ นโยบายแห่งชาติ และการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ และกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ควรก าหนดตามโครงสร้างยุทธศาสตร์ ดังนี้    
  ๒.๕.๑ ความมุ่งประสงค์แห่งชาติ    
    ความมุ่งประสงค์แห่งชาติเป็นข้ันตอนการเริ่มต้นของการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 
การก าหนดวามมุ่งประสงค์แห่งชาติต้องพิจารณามาจากความเช่ือ (Enduring Beliefs) จริยธรรม 
(Ethics) และค่านิยม (Values) ความมุ่งประสงค์แห่งชาติเป็นการแปลงความหมายอันลึกซึ้งของ
กฎหมาย ปรัชญา รากฐานของศีลธรรม ที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาของระบบชนชาติ ความเข้าใจ        
ความต้องการภายในของชาติและความต้องการของโลกให้มีความหมายที่ใกล้เคียงกับความเป็น
รูปธรรมที่คนในชาติสามารถเข้าใจและจับต้องได้ (Bartholomees, 2006) ความมุ่งประสงค์แห่งชาติ 
เป็นการแสดงออกมาของค่านิยม (Values) ของชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมหรือตั้งแต่เริ่มแรกที่ค่อนข้างจะ
คงทนถาวร ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ โดยก าหนดข้ึนตามค่านิยมทางวัฒนธรรมและจริยธรรมของ
ชาตินั้น ๆ (USA WC, 1979) บางประเทศที่มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติส่วนใหญ่จะก าหนดข้อความ
ที่เกี่ยวกับความมุ่งประสงค์แห่งชาติไว้อย่างชัดเจน เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพโซเวียต    
  ๒.๕.๒ ผลประโยชน์แห่งชาติ       
   การก าหนดผลประโยชน์แห่งชาติจะก าหนดข้ึนให้ชัดเจนเป็นเรื่องที่ยาก เพราะมี
ปัจจัยหลายด้าน และผลประโยชน์ของชาตินั้นเป็นสิ่งในคณะรัฐบาลที่ก าลงับรหิารประเทศ ในขณะนั้น
ก าหนดข้ึน เช่น ข้อตกลงเกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ความมั่นคงทางกายภาพ 
(Physical Security) การสนับสนุนค่านิยม (Promotion of Values) และความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ 
(Economic Prosperity) ความมั่นคงทางกายภาพเป็นการป้องกันการโจมตีอาณาเขตและประชาชน
ในชาติ เพื่อท าให้มั่นใจว่าจะเกิดความอยู่รอดในค่านิยมพื้นฐาน และความครบถ้วนของสถาบันอันเปน็
สาธารณะ (Bartholomees, 2006) และผลประโยชน์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้น าในคณะรัฐบาลที่ก าลัง



๒๐ 
 
บริหารประเทศ ในขณะนั้นก าหนดข้ึนเห็นว่าผลประโยชน์เหล่านั้นมีความส าคัญต่อความอยู่รอด โดย 
พจน์ พงศ์สุวรรณ (๒๕๓๖) ได้กล่าวถึงการก าหนดผลประโยชน์แห่งชาติไว้ว่า   
“…การก าหนดผลประโยชน์ของชาติน้ันโดยหลักการเป็นเรื่องของผู้น าในคณะรัฐบาลปัจจุบัน จะต้อง
เป็นผู้รับผดิชอบ โดยอาศัยกรรมวิธีต่าง ๆ  และพยายามหลีกเลี่ยงข้อจ ากัด หรือความล าเอียงของคน 
อย่างไรก็ตาม ผู้น าในคณะรัฐบาลก็ต้องมีความรู้  และมีความรับผิดชอบต่อการด าเนินกรรมวิธีต่าง ๆ  
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ถูกต้องและเหมาะสม กรรมวิธีต่าง ๆ ดังกล่าว ก็คือ เรื่องการด าเนินทาง
การเมืองนั่นเอง ในการด าเนินกรรมวิธีนี้ก็จะมีการก าหนดล าดับความส าคัญ หรือล าดับความเร่งด่วน 
(Priority) ของผลประโยชน์ข้ึน ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้ประกาศออกมา แต่ก็อาจอาศัยจากเอกสาร
สรุปการจัดสรรงบประมาณของรฐับาล และถ้อยแถลงของนโยบายในรูปต่าง ๆ แต่ถ้านโยบายนั้น     
ไม่กระจ่างชัด ผลประโยชน์และล าดับความเร่งด่วนก็จะไม่กล่าวถึง ดังนั้น การที่จะดูว่าผลประโยชน์
ของชาติและล าดับความเร่งด่วนอยู่ที่ ไหน ก็อาจดูได้จากพฤติกรรมของรัฐเป็นส่วนส าคัญ            
เพราะพฤติกรรมของรัฐเป็นสิ่งส าคัญที่ต่อเนื่องของการเมืองภายใน โดยวิธีอื่นน่ันเอง”   
  ดังนั้น การก าหนดผลประโยชน์ของชาติจะต้องมีการล าดับความส าคัญและต้องประกาศให้มี
การรับรู้และได้รับการยอมรับจากคนในชาติเสียก่อนที่จะก าหนดผลประโยชน์ของชาติเพื่อการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ และในการก าหนดผลประโยชน์แห่งชาติอย่างน้อยควรที่จะต้องก าหนดประกอบด้วย
ลักษณะส าคัญ ๔ ประการ คือ ๑. การอยู่รอดปลอดภัยของชาติ (Surviral)  ๒. การด ารงอยู่ของประชาชน
ในชาติ (Preservation of The People of The Nation) ๓. การอยู่ดีกินดีของประชาชนในชาติ
(Well-being) และ ๔. การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศให้เกื้อกูลต่อผลประโยชน์ของชาติ
(Creation of An International Environment Favorable to Theses Interests) (USACGSC, 1977) 
  ๒.๕.๓  วัตถุประสงค์แห่งชาติ   
   วัตถุประสงค์ของชาติ คือ เป้าหมาย (Ends) ทั้งหมดทั้งปวงของชาติที่ต้องบรรลุด้วย
การใช้นโยบายและความพยายาม รวมทั้งทรัพยากร (Means) ของชาติทั้งหมดของชาติ (JCS.Pub.I.) 
การน าเอาวัตถุประสงค์แห่งชาติ อาจน าไปใช้แทนความมุ่งประสงค์แห่งชาติได้ และกล่าวคือ         
ความมุ่งประสงค์แห่งชาติที่แท้จริงแล้ว คือ เป้าหมาย (Ends) ของชาติที่มุ่งจะบรรลุและวัตถุประสงค์
แห่งชาติ อาจหมายรวมถึง ความตั้งใจ และบางครั้งก็อาจเป็นวิธีการ (Ways) ที่จะต้องยึดถือไว้ให้ได้ 
นอกจากนี้ ทางเลือกของยุทธศาสตร์ (Strategic Option) ยังมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
แห่งชาติอีกด้วย เพราะทางเลือกของยุทธศาสตร์ ก็คือ วิธีการส ารอง (Alterative Course of Action) 
ที่จะยึดไว้ซึ่งวัตถุประสงค์แห่งชาติอันหนึ่ง (หรืออย่างน้อยที่สุด) และวัตถุประสงค์แห่งชาติ ยังอาจ
หมายถึง สาระส าคัญของผลประโยชน์แห่งชาติที่ก าหนดข้ึนให้แน่ชัด เพื่อประโยชน์ในการใช้ก าหนด
เป็นที่หมายในการวางแผนและปฏิบัติการ (พงศ์สุวรรณ, ๒๕๓๖)   
   อย่างไรก็ตาม USCGSC (1976 : 1-7 อ้างถึงใน พจน์ พงศ์สุวรรณ , ๒๕๓๖ : 
๑๓๑) ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างความมุ่งประสงค์แห่งชาติและวัตถุประสงค์ของชาติ ไว้ว่า 
“…ความมุ่งประสงค์แห่งชาติ คือ ข้อความทางด้านคุณภาพที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ปรารถนา         



๒๑ 
 
และอาจพิสูจน์ทราบว่า จะยึดถือได้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดเท่านั้นระหว่างการพิจารณา… วัตถุประสงค์ 
คือ ค าที่เจาะจง และมักจะระบุทางด้านจ านวน วัตถุประสงค์ของชาติอาจหมายถึง จุดหมายปลายทาง
ที่ต้องการไปสู่ โดยใช้ความพยายาม และทรัพยากรทั้งปวง” ทั้งจุดประสงค์ และวัตถุประสงค์นี้      
อาจน าไปใช้แทนกันได”้    
    ๒.๕.๔  นโยบายแห่งชาติ     
   วิทยาลัยกองทัพบกสหรัฐอเมริกา (qited in Gary, 2008 : 3) ให้ความหมายของ
นโยบายแห่งชาติไว้ว่า “นโยบาย คือ การแสดงออกของสภาพสิ้นสุดที่ต้องการซึ่งแสวงหาโดยรัฐบาล
ในรูปแบบที่เหมาะสมนั้น จะต้องชัดเจนในการเช่ือมต่อระหว่างค าแนะน าส าหรับการใช้เครื่องมือ    
แห่งอ านาจในการบรรลุความต้องการข้ันสุดท้ายหรือสภาพสิ้นสุด ตั้งแต่หนึ่งความต้องการ           
หรือมากกว่านั้น” ส่วน Yargar, (2006 : 49 qited in Gary, 2008 : 3) กล่าวถึงนโยบายแห่งชาติ    
ในมุมมองของความมั่นคงแห่งชาติไว้ว่า “ยุทธศาสตร์ถูกแปลงจากนโยบายโดยมีความสัมพันธ์ถึง    
การปกป้อง หรือการเพิ่มพูนผลประโยชน์แห่งชาติในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ” และ Hart 
(1991 : 322 Cited in Gary, 2008 : 3) กล่าวถึงนโยบายแห่งชาติในมุมมองทางการทหารไว้ว่า 
“วัตถุประสงค์ทางการเมืองที่ก าหนดในนโยบายจะต้องอยู่ในรูปแบบที่สามารถด าเนินการได้ ในกรณี
เป็นความมุ่งประสงค์ทางการทหาร ดังนั้น ยุทธศาสตร์และสงครามใดๆ มีความต้องการการให้
ค าแนะน ายุทธศาสตร์และนโยบาย คือ ความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกัน โดยไม่สามารถแยกออกจากกนัได”้     
    การเลือกใช้ความหมายของนโยบายแห่งชาติที่เหมาะสมนั้นแล้วแต่ความเห็นของ    
แต่ละบุคคล และการก าหนดรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติ (Formulation of National Strategy)     
ในการน าไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งแต่เดิมนั้นได้ก าหนดรูปแบบไว้เป็นข้ันตอนตามล าดับ ดังแผนภาพที่ ๒-๓  
      

 

                             

                        

                          

                    
    

 
ภาพที่ ๒-๓ : ล าดับข้ันตอนการก าหนดนโยบายแห่งชาติ   
ที่มา : หลักยุทธศาสตร์, พจน์  พงศ์สุวรรณ, ๒๕๓๖  



๒๒ 
 
   นโยบายแห่งชาติเป็นข้อความที่ประกาศให้สาธารณชนให้รับทราบถึงทิศทาง       
ของยุทธศาสตร์ชาติเพื่ออธิบายค าแนะน ากว้าง ๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทโดยรวมในการแสวงหาและ
ติดตามผลประโยชน์แห่งชาติ หรือวัตถุประสงค์แห่งชาติ ที่จะได้จากการด าเนินการของยุทธศาสตรช์าติ  
นโยบาย คือ จุดเริ่มต้นส าหรบัการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายแห่งชาติ คือ การล าเลียงในรูปแบบ
การด าเนินการที่ซ้ าๆ และสะสมตั้งแต่การก าหนดความมั่นคงแห่งชาติอย่างเป็นทางการและประกาศ
เป็นถ้อยแถลง โดยผู้น าประเทศและคณะรัฐมนตรีด้วยการน าเสนอแบบซ้ า ๆ ผ่านทรัพยากร         
ด้านข่าวสารข้อมูล (Information) โดยมีความถ่ีที่ไม่แน่นอน และมีความมุ่งประสงค์ทางการเมือง     
คือ สิ่งที่ถูกระบุไว้ในนโยบาย    
 
  ๒.๕.๕  ยุทธศาสตร์ชาติ     
    ยุทธศาสตร์ เป็นศิลปะและวิทยาการ ข้ันสูง เป็นศาสตร์ เ ชิง วิทยาศาสตร์ 
ที่จ าเป็นที่จะต้องใช้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีและหลักการต่าง ๆ ในการน ามาใช้ รวมถึงการรักษา
ระเบียบวินัยของการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นข้ันเป็นตอน ตัวแบบที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็น
สากลนิยมใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ เป็นตัวแบบที่ คิดค้นโดย Bartholomees (2006) 
นักวิชาการทหารของวิทยาลัยกองทัพบกสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพที่ ๒-๔     
  

  
 
ภาพที่ ๒-๔  : ตัวแบบการก าหนดยุทธศาสตร์   
ที่มา : Bartholomees, 2006 : 387    



๒๓ 
 
     ข้ันตอนการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ถูกเรียงล าดับความเหมาะสมของการ 
วิเคราะห์ เพื่อแสวงหาทางเลือกในการเผชิญหน้ากับการยอมรับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ และเป็นข้ันตอนโดยทั่วไปของการก าหนดยุทธศาสตร์ (Bartholomees, 2006) ดังนี้  
     (๑)  การก าหนดผลประโยชน์แห่งชาติ    
   (๒)  ก าหนดและตรวจสอบล าดับของความเข้มข้นในแต่ละผลประโยชน ์
   (๓)  ตรวจสอบประเด็น แนวโน้ม และความท้าทาย (อุปสรรค และโอกาส)             
ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แห่งชาติ ก าหนดและตรวจสอบวัตถุประสงค์แห่งชาติ (Ends)   
   (๔)  พิจารณาทางเลือกในการใช้แนวคิด หรือวิธีการ (Ways) หรือแนวทาง          
การด าเนินการ (Coerce of Actions) ร่วมกับการพิจารณาความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากร (Means) 
ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
    (๕ )   ทดสอบยุทธศาสตร์โดยใช้ความเป็นไปได้  (Feasibility) ความยอมรับได้  
(Acceptability) และความเหมาะสม (Suitability) ในการพิจารณาเลือกยุทธศาสตร์  
   (๖)  ด าเนินการประเมินความเสี่ยง  
   (๗)  น าเสนอการช้ีแนะทางนโยบาย ในการวิเคราะห์นั้นจะต้องก าหนดรายการ
อุปสรรคและโอกาส   ส่วนด้านผลประโยชน์ จะต้องตรวจสอบและอธิบายถึงอะไร คือ หนทางปฏิบัติ
ที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ การวิเคราะห์ควรที่จะแสวงหาการก าหนดโอกาสและ
อุปสรรคที่มีต่อผลประโยชน์แห่งชาติ การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ไม่เพียงแต่จะมีผลต่อนโยบาย
แห่งชาติในปัจจุบัน แต่การวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์จะช่วยก าหนดค าแนะน า เพื่อเปลี่ยนแปลง
นโยบายหรือสร้างนโยบายใหม่  
   (๘)  เมื่อได้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมแล้ว ในการด าเนินการยุทธศาสตร์ จะต้องมีการ
เฝ้าติดตามความส าเร็จหรือความล้มเหลว (Monitor for Success or Failure) ของการด าเนินการ
ยุทธศาสตร์  หรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข (Modification) การด าเนินการยุทธศาสตร์                
อยู่ตลอดเวลา ตราบใดที่ยังใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวอยู่    
 
๒.๖ แนวควำมคิดเรื่องแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ    
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ  ต่อไป ซึ่งได้ค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็น  
ตัดข้ามยุทธศาสตร์ และการประสานเช่ือมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย 
สถานการณ์และแนวโน้มที่ เกี่ยวข้องของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวช้ีวัดในการด าเนินการ             
ซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/
โครงการที่ส าคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๘๐    



๒๔ 
 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีการก าหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและ
เช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ าซ้อนกัน
ระหว่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับ    
ที่ ๒ ที่มีความส าคัญในการเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์  และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่  ๓ ของหน่วยงาน                
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)     
จะมีการก าหนดองค์ประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ต้องมีการระบุ           
แนวทางการพัฒนาและการด าเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธ์ิของ
เป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังแผนภาพที่ ๒-๕ 
 

  
ภาพที่ ๒-๕  : ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๘๐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ      
ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ๒๕๖๒ : ๗   
 
  จากภาพที่ ๒-๕  จะเห็นว่าโครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จะมีองค์ประกอบ
หลัก ๒ ส่วนคือ     
   ๒.๖.๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายทุกระยะ ๕ ปี
ในระดับประเด็น เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ข้ันกลาง     
   ๒.๖.๒ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายทุกระยะ 
๕ ปี เพื่อใช้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ข้ันต้น  รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
ส าหรับเช่ือมโยงลงไปสู่การพิจารณาจัดท าแผนในระดับกระทรวงและกรมต่อไป  
 
 



๒๕ 
 
๒.๗ ทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิดกับแนวควำมคิดกำรบริหำรกำรศึกษำ   
   การบริหารการศึกษาตามทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิด มองว่าองค์การทางการศึกษาทั้งในระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนการศึกษา
และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพ แวดล้อมภายนอกอยู่ตลอดเวลา จึงต้องพยายามหาวิธีปรับโครงสร้างของ
องค์การให้สามารถต่อต้านสภาพแวดล้อมที่เข้ามาคุกคามเพื่อท าให้องค์การเสื่อมถอย ซึ่งทัศนะนี้     
จะแตกต่างจากทฤษฎีเชิงระบบแบบปิด ที่ไม่ใส่ใจกับสภาพแวดล้อมภายนอกเพราะเห็นว่า องค์การ    
มีความเป็นอิสระและสามารถที่จะจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ด้วยตนเอง ในทฤษฎีเชิงระบบ    
แบบเปิดตั้งอยู่บนฐานความคิดว่า องค์การเป็นระบบหนึ่ง ๆ  ที่ประกอบด้วยชุดขององค์ประกอบที่
สัมพันธ์กันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายขององค์การร่วมกัน ชุดขององค์ประกอบดังกล่าวมี    
๕ ประการ คือ  ปัจจัยป้อนเข้า (inputs)   กระบวนการเปลี่ยนแปลง (transformational process)  
ปัจจัยป้อนออก (outputs)    ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)  และสภาพแวดล้อม (environment)     
ดังแผนภาพที่ ๒-๖       
  

  
 
ภาพที่ ๒-๖ การบริหารการศึกษาตามทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิด   
ที่มา : Lunenburg, F. C. & Ornstein, A. C. (2012). Educational administration. 6thed. 
        Wadsworth, Cengage Learning, p. 21.   
 
  จากภาพที่ ๒-๖ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของชุดองค์ประกอบทั้ง ๕ ในการบริหาร
การศึกษาเชิงระบบแบบเปิด ได้ดังนี้    
   ๒.๗.๑  ปัจจัยน าเข้า (inputs) องค์การที่เป็นเชิงระบบดังเช่นสถานศึกษา ได้รับทรัพยากร
จากสภาพแวดล้อมใน ๔ ลักษณะ ได้แก่  คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลสารสนเทศ                     
ทั้งนี้ คน หมายถึง บุคลากรที่เป็นสมาชิกขององค์การ   เงิน หมายถึง งบประมาณที่ใช้ในการลงทุน
เพื่อการด าเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   วัสดุ อุปกรณ์ หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวก



๒๖ 
 
ทั้งหลาย รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  และข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร 
หลักสูตร ความรู้ และสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในบริหารจัดการศึกษา    
    ๒.๗.๒  กระบวนการเปลี่ยนแปลง ( transformation process) ภารกิจของผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องกับการประสาน และการใช้ทรัพยากรทั้ง ๔ ลักษณะเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา นั่นคือ พัฒนาให้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามที่โรงเรยีน
ได้ตั้งความคาดหวังไว้ อันจะส่งผลต่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป และผู้บริหารสถานศึกษา    
จะประสบความส าเร็จได้ผลผลิตตามที่ก าหนดไว้ ก็จะต้องด าเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ภายในองค์การ ทั้งการบริหารจัดการทั่วไป การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยต้องใช้ความรู้และทักษะการบริหารจัดการที่หลากหลาย ทั้งทักษะ    
ในการตัดสินใจ ทักษะการท างานกับคนอื่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวางแผน และทักษะที่จะ
จัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีทักษะการเป็นผู้น าการเรียนการสอน     
ดังนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในองค์การ        
จะส่งผลต่อเป้าหมายหรือปัจจัยน าออกด้านผู้เรียน ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่   
   ๒.๗.๓  ปัจจัยน าออก (outputs) ภารกิจส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาคือ ต้องสร้าง    
ความมั่นใจและใช้ทรัพยากรที่มาจากสภาพแวดล้อมในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลผลิต
ตามที่ก าหนดไว้ ในบริบทของสถานศึกษา ปัจจัยน าออกก็คือ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษา ที่อาจจะปรากฏในลักษณะของผลิตภัณฑ์            
ผลที่ได้รับ ผลลัพธ์หรือภาพความส าเร็จของระบบการศึกษา ทั้งนี้ลักษณะของปัจจัยน าออกจะ
แตกต่างกันตามไปตามลักษณะของสถานศึกษา แต่ส่วนใหญ่จะปรากฏในลักษณะของผลสัมฤทธ์ิ    
ของนักเรียน สมรรถนะการสอนของครู ความก้าวหน้าของนักเรียนและของครู อัตราการตกซ้ าช้ัน 
การลาออกของครูและบุคลากร การขาดเรียนของนักเรียน การขาดสอนของครู ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ทัศนคติของนักเรียนต่อโรงเรียน        
และความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงาน     
  ๒.๗.๔   ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ข้อมูลจากปัจจัยน าออกจะทาให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ     
แก่ระบบ และข้อมูลย้อนกลับไม่ว่าในเชิงบวกหรือเชิงลบ จะช่วยให้การบริหารจัดการศึกษา       
ประสบความส าเร็จได้ ถ้าองค์การได้ข้อมูลย้อนกลับเชิงลบก็สามารถน ามาปรับแก้ไขกระบวนการ    
หรือ ปัจจัยน าเข้า หรือทั้งสองส่วน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของปัจจัยนาออกในอนาคตได้   
  ๒.๗.๕  สภาพแวดล้อม (environment) ในการจัดการบริหารองค์การทางการศึกษา      
ตามทฤษฎีระบบแบบเปิด จะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมภายนอกไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม หรือ เทคโนโลยี ต่างก็ส่งผลกระทบต่อองค์การทางการศึกษาทั้งสิ้น ดังจะเห็นเป็นรูปธรรม      
ได้จากสภาพแวดล้อมเหล่าน้ีก าลังผลักดันให้ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติแสดงความรับผิดชอบ
ที่เช่ือถือได้ (accountability )ในการจัดการศึกษา อาทิ โลกในอนาคตต้องการผู้เรียนที่มีทักษะ      
ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ แรงผลักนี้ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ. ๒๕๕๑ ใหม่ ซึ่งจะต้องส่งผลถึงเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ต้อง  
น านโยบายนี้สู่การปรับเปลี่ยนหลักสูตรของสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง   
กับหลักการของทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ อันจะส่งผลถึงผู้เรียนต่อไป ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพต้องสามารถบริหารจัดการองค์การอย่างมีกลยุทธ์โดยวิเคราะห์สถานการณ์ของ
สภาพแวดล้อมเพื่อที่จะสามารถจัดการศึกษาได้ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของสังคม                
ได้อย่างแท้จริง    
   
๒.๘ ทฤษฎีกำรเรียนรู้ และทฤษฎีกำรสอนและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี     
การสอน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ก าหนดนโยบายและ    
ผู้ปฏิบัติได้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ชัดเจน ในที่นี้ ได้ส รุป
เฉพาะประเด็นส าคัญที่ได้จากรายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย          
(นงลักษณ์ วิรัชชัยและคณะ ๒๕๕๒) โดยน าเสนอใน ๒ ส่วน ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎี     
การสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้    
  ๒.๘.๑  ทฤษฎีกำรเรียนรู้     
     การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ช่วยให้มนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้เจตคติ 
เรียนรู้ทักษะ อันจะส่งผลให้ชีวิตก้าวสู่ความส าเร็จและเกิดความพอใจ นักการศึกษาและนักจิตวิทยา
ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งแต่ละทฤษฎีสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลีย่นแปลงไป  ในที่นี้ จะกล่าวเฉพาะแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของ
นักจิตวิทยาที่ได้รับความสนใจกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ๔ ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง (Constructivism)  ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูเนอร์ (Bruner)  ทฤษฎี      
การเรียนรู้โดยการรับรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful reception learning theory) และทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social cognitive learning theory)   
   (๑) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฎีที่มีรากฐาน   
มาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ (Piaget)และวีก็อทสกี้ (Vygotsky) โดยทั้งสอง
คนให้ความสนใจกับกระบวนการรู้คิด (Cognition) ซึ่งเป็นกระบวนทางปัญญา ที่มีหลักการว่า ผู้เรียน
ต้องเป็นผู้กระท า ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นการประมวลผลทางสมอง ดังนั้น การเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้และสร้าง      
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ที่แข็งแกร่งและงอกงามเกิดข้ึนจากการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ 
และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่น ๆ  หรือได้พบเห็นสิ่งใหม่ ๆ  แล้วเช่ือมโยงกับความรู้ที่มีอยู่ 
ด้วยเหตุนี้ ครูผู้สอนที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้         
อย่างกระฉับกระเฉง กล่าวคือ ให้ผู้ เรียนจัดกระทาข้อมูลหรือประสบการณ์ต่าง ๆ แล้วสร้าง



๒๘ 
 
ความหมายของสิ่งนั้นด้วยตนเอง โดยครูมีบทบาทที่ส าคัญ อาทิ สร้างบรรยากาศทางสังคมจริยธรรม 
(sociomoral) ให้เกิดข้ึนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เนื่องจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นปัจจัย    
ที่ส าคัญของความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าตนเอง และการควบคุมตนเอง ที่ต้องการ
บรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตร นอกจากนี้ ครูต้องช่วยสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดกับผู้เรียน 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองตอบความสนใจและความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งประเมินผลการ
เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของผู้เรียนแต่ละคน (goal free evaluation) (ทิศนา แขมมณี และคณะ 
๒๕๔๕ อ้างถึงในสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๒๕๕๒ : ๕๔ – ๕๕)   
   (๒) ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูเนอร์ เป็นทฤษฎีที่มาจากฐานคิดของ    
บรูเนอร์ (Bruner) ซึ่งเช่ือว่า การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้เมื่อผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งน าไปสู่
การค้นพบการแก้ปัญหา โดยผู้เรียนจะประมวลข้อมูลข่าวสารจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
และจะรับรู้สิ่งที่ตนเลือกและใส่ใจ การเรียนรู้แบบนี้จึงเกิดจากการค้นพบ เนื่องจากผู้เรียนมีความ
อยากรู้อยากเห็นจึงเกิดแรงผลักดันที่ท าให้เกิดการส ารวจสิ่งแวดล้อมและท าให้เกิดการเรียนรู้โดย    
การค้นพบ ด้วยเหตุนี้ ครูผู้สอนที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้โดย   
การค้นพบของบรูเนอร์ควรจัดการเรียนรู้ใน ๔ ข้ันตอน ได้แก่ วิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ค้นพบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระเพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์แก่ผูเ้รยีน  และสร้างแรงจงูใจภายในให้เกิดข้ึนกับผู้เรยีน (ทิศนา แขมมณี และคณะ ๒๕๔๕ 
อ้างถึงในสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๒๒๕๕๒ : ๕๕ – ๕๖)    
   (๓) ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการรับรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful reception 
learning theory) เป็นทฤษฎีที่มาจากฐานคิดของออซูเบล (Ausubel) ที่เน้นว่า การเรียนรู้ต้องเป็น
การรับรู้อย่างมีความหมาย ซึ่งหมายความว่า เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับมาจากการที่ผู้สอนอธิบาย
สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ให้ฟัง และผู้เรียนรับฟังด้วยความเข้าใจ โดยเห็นความสัมพันธ์กับโครงสร้างทาง  
พุทธิปัญญา (Cognitive structure) ที่เก็บไว้ในความทรงจ า และจะสามารถนามาใช้ ในอนาคต        
จึงเห็นได้ว่า การเรียนรู้อย่างมีความหมายเกิดข้ึนได้เมื่อบุคคลสามารถเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับ     
สิ่งเดิมที่มีอยู่  ซึ่งก็คือหลักการของกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยการรบัรูอ้ย่างมี
ความหมายนั่นเอง  ดังนั้น ครูผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระอย่างมีความหมาย  
ด้วยการน าเสนอความคิดรวบยอดที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ล่วงหน้าก่อน
การจัดการเรียนรู้สาระนั้น (advance organizer) เพื่อผู้เรียนจะได้ใช้เช่ือมโยงกับสาระที่เรียนรู้      
(ทิศนา แขมมณี และคณะ ๒๕๔๕ อ้างถึงในสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ๒๕๕๒ : ๕๖ – ๕๗)
   (๔)  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social cognitive learning 
theory) เป็นทฤษฎีที่มาจากฐานคิดของแบนดูรา (Bandura) ซึ่งแต่เดิมมองแค่ว่าการเรียนรู้ของ
มนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือเลียนแบบ จึงเรียกว่า “ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม” 
เนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ หรืออาจกล่าวว่า การเรียนรู้เกิดจาก



๒๙ 
 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมในสังคม ต่อมาแบนดูราได้ทาการทดลองและพบว่า        
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการสังเกตนั้นมีสาเหตุมาจากกระบวนการรู้คิดทางพุทธิปัญญา 
(Cognition process) ที่ต้องมีการเข้ารหัส (encoding) ไว้ในความทรงจ าระยะยาวได้อย่างถูกต้อง 
อีกทั้งต้องประเมินด้วยว่า ตนสามารถเลียนแบบได้ดีหรือไม่ได้ดีอย่างไร รวมทั้งต้องควบคุมพฤติกรรม
ตนได้  จึ งปรับเปลี่ยนเรียก ช่ือทฤษฎีเป็น “ทฤษฎีการ เรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา”                      
สุรางค์ โค้วตระกูล (๒๕๔๕ อ้างถึงในนงลัษณ์ วิรัชชัย และคณะ ๒๕๕๒ : ๕๗) เสนอว่า หลักทั่วไป
ของการสอนโดยใ ช้ทฤษฎีการ เ รี ยนรู้ ท างสั งคม เ ชิ งพุท ธิปัญญามี  ๖  ประการ  ได้ แก่   
     (๑.๑) บ่งช้ีวัตถุประสงค์ ที่จะให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมหรือเ ขียน
วัตถุประสงค์เป็นเชิงพฤติกรรม      
     (๑.๒) แสดงตัวอย่างของการกระท าหลาย ๆ  ตัวอย่างซึ่งอาจจะมีที่มาจาก
ตัวบุคคล การ์ตูน ภาพยนตร์ วิดีโอ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ      
     (๑.๓) ให้ค าอธิบายควบคู่ไปกับการให้ตัวอย่างแต่ละอย่าง      
     (๑.๔) ช้ีแนะข้ันตอนของการเรียนรู้โดยการสังเกตแก่นักเรียน   
     (๑.๕) จัดเวลาให้นักเรียนมีโอกาสแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ             
ถ้านักเรียนท าไม่ถูกต้องอาจจะต้องแก้ไขวิธีการสอนหรืออาจแก้ที่ตัวนักเรียน    
     (๑.๖) ให้แรงเสริมแก่นักเรียนที่สามารถเลียนแบบได้ถูกต้องเพื่อให้นักเรียน
มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้และเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนอื่น ๆ    
 
  ๒.๘.๒  ทฤษฎีกำรสอนและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้    
    ทฤษฎีการสอนมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีการเรียนรู้เพราะต่างก็เป็นทฤษฎีที่อธิบาย
ปรากฏการณ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และสังคม ทฤษฎีการสอนจะช่วยให้ครูผู้สอนมี      
แนวปฏิบัติที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้ว สาหรับทฤษฎี      
การสอนที่นิยมใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบันมี ๕ ทฤษฎี ได้แก่  ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลผล (Information processing theory)  ทฤษฎีพหุปัญญา (Mutiple intelligence theory) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism)   ทฤษฎีการสร้างสรรค์ช้ินงาน (Constructionism)      
และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative theory หรือ Collaborative learning theory) 
(ทิศนา แขมมณี ๒๕๕๐ อ้างถึงในนงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ ๒๕๕๒ : ๖๒)    
   การน าทฤษฎีการสอนตามหลักการร่วมสมัยเหล่าน้ีมาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้
สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ใน ๗ ประการ ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์และการ
ประเมิน (critical thinking and evaluation)  การ วิเคราะห์และสัง เคราะห์ ( analysis and 
synthesis)  การคิดสร้างสรรค์และจินตนาการณ์ (creativity and imagination)  การสร้างผลผลิต
และนวัตกรรม (productivity and innovation)  การเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหา (change and 
problem-solving)  ก า ร สื่ อ ส า รแล ะความ เ ช่ื อ มั่ น  ( communication and self-confident)         



๓๐ 
 
และจริยธรรมและความรับผิดชอบ (ethics and responsibility) (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ๒๕๕๗)          
ซึ่งรวบรวมเป็นกระบวนการเรียนรู้ได้ ๖ ประเภท (นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ ๒๕๕๒ : ๖๒ – ๖๔) 
ดังนี้     
    (๑)  การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นตัวผู้เรียน แบ่งออกเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
การจัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ ( Individualized instruction) ที่ค านึงถึงภูมิหลังของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ทั้งในด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ   และการ
จัดการเรียนรู้แบบนาตนเอง (Self-directed learning) ที่ให้ผู้เรียนวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้
ของตนเอง ตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ แสวงหาแหล่งเรียนรู้    
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง รวมทั้งประเมินตนเอง     
   (๒) การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นความรู้ความสามารถ แบ่งออกเป็น       
๓ แบบ ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery learning) เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนทุกคนที่มีความสามารถและสติปัญญาแตกต่างกันสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
จริง   การสอนแบบประกันผล (Verification teaching) เป็นการจัดการเรียนการการสอนที่ก าหนด
วัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเป็นไปได้ สามารถพิสูจน์ทดสอบได้ว่า ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์   และการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (Concept-based instruction) เป็นการวางแผน   
การจัดการเรียนการสอน โดยระบุมโนทัศน์ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ โดยใช้กระบวนการที่สามารถให้
ผู้เรียนเข้าใจและน ามโนทัศน์ไปใช้ในสถานการใหม่ ๆ ได้     
    (๓) การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นประสบการณ์ แบ่งออกเป็น ๓ แบบ 
ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential learning) เป็นการจัดการเรยีนรู้ทีช่่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเป้าหมายโดยได้รับประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ก่อน และให้ผู้เรียน
สังเกต ทบทวนสิ่งที่เกิดข้ึน จนน ามาสร้างความคิดร่วมยอดในเรื่องที่เรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ ๆ    การจัดการเรียนรู้แบบรับใช้สังคม (Service learning) เป็นการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการรับใช้สังคม โดยผู้เรียนส ารวจความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับเรื่อง        
ที่เรียน และวางแผนเข้าไปมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติรับใช้สังคมตามแผน และน าประสบการณ์มา
พิจารณาไตร่ตรองจนเกิดความคิดรวบยอดเพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ   แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning) เป็นการเรียนรู้ที่ ให้ผู้เรียนเข้าไปเผชิญสภาพจริง       
ปัญหาจริง ในบริบทจริง และร่วมกันศึกษาเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ  เพื่อที่จะ
แก้ไขปัญหาน้ัน และได้ผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ      
    (๔) การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นปัญหา แบ่งออกเป็น ๒ แบบ ได้แก่      
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based instruction) เป็นการจัดสภาพการเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย อาจใช้สถานการณ์จริงหรือ
สถานการจ าลองให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้     
เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา รวมทั้งเกิดทักษะกระบวนการคิดและ
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แก้ปัญหาต่าง ๆ    และการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก (Project-based instruction) เป็นการจัด
สภาพการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกท าโครงการที่สนใจ ร่วมกันส ารวจ สังเกต และวางแผน  
ในการท าโครงการร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูล  ลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ จนได้ข้อค้นพบและ
เขียนรายงาน น าเสนอ น าผลมาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน      
    (๕)  การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ แบ่งออกเป็น         
๕ แบบ ได้แก่  การสอนเน้นกระบวนการสบืสอบ (Inquiry-based instruction) เป็นการสอนที่ผูส้อน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม เกิดความคิด และลงมือสืบเสาะแสวงหาความรู้  เพื่อน ามาประมวลหา
ค าตอบ และข้อสรุปด้วยตนเอง    การสอนเน้นกระบวนการคิด (Thinking-based instruction)    
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้รูปแบบ วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด
ต่อเนื่อง ลุ่มลึก กว้างขวาง น่าเช่ือถือมากข้ึน    การสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม (Group process- 
based instruction) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดให้ผู้เรียนท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกเรียนรู้
กระบวนการกลุ่มควบคู่กับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์    การสอนเน้นกระบวนการวิจัย (Research- 
based instruction) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการวิจัยหรือผลงานวิจัย            
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ หรือฝึกทักษะในการลงมือท าวิจัยให้ผู้ เรียน    และการสอนเน้น
กระบวนการเรียนรู้ ( Instruction emphasizing learning process) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อ เนื้อหา วิธีการ และสื่อ  
การเรียนการสอนได้ตามความสนใจ โดยผู้สอนช่วยแนะนาให้ค าปรึกษาตามความเหมาะสม   
     (๖)  การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นบูรณาการ เป็นการน าเนื้อหาสาระ       
ที่มีความเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์กันให้เป็นเรื่องเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด   
ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้    
   ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (๒๕๕๗) มีความเห็นว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเดิม ๆ    
ไม่สามารถช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ เพียงพอ เพราะไม่ได้ช่วยให้เด็กคิดเป็น 
ไม่พัฒนาความรู้ ไม่รับผิดชอบต่อเพื่อนและสังคม และไม่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างแท้จริง 
ด้วยเหตุนี้ ครูจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ โดยไม่ให้ผู้เรียนรับความรู้จาก ครู    
ฝ่ายเดียว แต่ต้องช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้น กระบวนการจัดการเรียนรู้
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่คาดหวังจะให้เกิดกับนักเรียนได้    
   สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้และจะต้องสร้างความพึงพอใจ  
ของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   
ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องอาศัยความรับผิดชอบร่วมทั้งในระดับประเทศ และระดับสถานศึกษา          
โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ ๕ ประการ ได้แก่ หลักสูตรสื่อการสอนและเทคโนโลยี  การประเมินผลผูเ้รยีน  
การพัฒนาครู  การประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา  ทั้งนี้ต้อง
อาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา การเรียนรู้ และการสอนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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๒.๙ งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  กาญจนา เงารังษี (๒๕๕๙) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผลการศึกษา   
ได้มีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาหลักสูตรที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในระดับต่างๆ    
ของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา     
ควรจะเป็นการจัดหลักสูตรที่มีเนื้อหาในการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ ๑) องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน         
โดยเรียงล าดับความส าคัญและความยากง่ายของการศึกษาวิจัย สืบค้นข้อมูลเป็นล าดับช้ันไป           
๒) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนที่บรรจุอยู่ในหลักสูตร ที่สามารถสร้าง
ให้เกิดองค์ความรู้ในทุกระดับได้   และ ๓) การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพความหลากหลายแตกต่างของ
วัฒนธรรมของประชากรโลก เพื่อความเข้าใจอันดีและความร่วมมือในการด าเนินชีวิต โดยปราศจาก
ความขัดแย้ง    
  และยั ง ได้มี ข้อ เสนอแนะที่ เกี่ ย วกับการพัฒนาผู้ สอนและผู้ เ รี ยนให้มีสมรร ถนะ 
(Competencies) ในด้านต่างๆ คือ ๑) การคิดเชิงวิเคราะห์  ๒) การวาดภาพอนาคตที่พึงประสงค์   
๓) การตัดสินใจในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นและด้านสภาพแวดล้อมในลักษณะสมดุล    
และ ๔) การพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อความ
เข้าใจและคิดหาแนวทางสร้างกิจกรรมหรือบทเรียนในการแก้ไขปรับปรุงให้คุณภาพชีวิตของตนเอง
และชุมชนและสังคมดีข้ึน เช่น ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
change) ความหลากหลายทางชีวภาพภัยพิบัติ การจัดการความเสี่ยง ระบบเมือง และวิถีชีวิต   
  นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะในเรื่องของการพัฒนาผู้อยู่นอกระบบการศึกษาและขาดโอกาส 
ให้มีความเสมอภาพและลดความเหลื่อมล้ าทางโอกาส ด้วยการมีการจัดการศึกษาให้ประชากรที่ไม่อยู่
ในกลุ่มของการศึกษาในระบบ ได้มีบทเรียน แบบเรียนความรู้ที่ถ่ายทอดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง
ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างให้สมาชิกของชุมชนและสังคมเป็นประชากรที่มีการศึกษา
ตลอดชีวิต (life – long education) และมีความยั่งยืนในการรู้จักยืดหยุ่น ปรับตัวให้เกิดความสมดุล
ในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต หรือมนุษย์ด้วยกัน             
ให้สามารถยืนหยัดอยู่ในโลกอย่างเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีและมีอัตลักษณ์ของตนเอง   
       
  พรชัย เจดามาน และคณะ (๒๕๖๐)  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบ     
ประเทศไทย ๔.๐ สู่ศตวรรษที่ ๒๑  โดยผลการศึกษา พบว่า จากการสร้างห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom)  ที่เริ่มด้วย ๑) การฝึกให้ผู้เรียนรู้การเรียนด้วยตนเอง เช่น ให้รู้วิธีดูคลิป     
การเก็บใจความ การคิดต่อยอดให้มีสมาธิให้ได้สาระ แนะให้หยุดหรือกรอกลับคลิปมาดูใหม่หากสงสยั 
ฝึกวิธีเขียน บันทึก จดบันทึก เขียน mind map ก าหนดให้ตั้งค าถามที่น่าสนใจได้ และเตรียมถามครู  
๒) การเปลี่ยนแปลงที่ครู ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ มีพื้นฐานแน่นพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ การจัดระบบ
ความรู้ จัดการความรู้ มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน และมีความรู้จริง พร้อมที่จะถ่ายทอด          
การยอมรับสองด้าน ทั้งทางการปฏิบัติ รับการป้อนกลับ ช่วยการพัฒนาการของผูเ้รยีนและบรรยากาศ



๓๓ 
 
การเรียนรู้ การเป็นผู้ก ากับการเรียนรู้ทั้งของตนเองและผู้เรียน เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการ
สอน สร้างทักษะที่จ าเป็น โดยเรียนด้วยการลงมือท า Active Learning : PBL (Project Base 
Learning) แปลงสู่ทักษะที่ต้องการในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เช่น การท างานร่วมกัน(collaboration)  
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  การแก้ปัญหา (Problem-solving)  และ       การสื่อสารที่ดี 
(Effective communication)  ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของประเทศ        ในยุค ๔.๐ 
สามารถสร้างความพอใจให้ผู้เรียน และท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนอยากเรียน
และสนุกไปกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
  
  อัมมาร สยามวาลา และคณะ (๒๕๕๕) ได้ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา         
ข้ันพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ โดยผลการศึกษาได้มีข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษา 
ใน ๕ ด้าน ได้แก่    
  (๑) หลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี ซึ่งคณะนักวิจัยเสนอว่าให้ตั้งทักษะแห่งศตวรรษ     

ที่ ๒๑ (21st Century Skills) เป็นเป้าหมายหลกั และปรับเนื้อหา สมรรถนะ (ทักษะ) และคุณลักษณะ
ที่พึงปรารถนาของนักเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว โดยปฏิรูปหลักสูตรให้มีลักษณะกระชับ 
ช่างคิด และบูรณาการ อันได้แก่ เน้นแนวคิดหลักและค าถามส าคัญในสาระการเรียนรู้ เรียนรู้ผ่าน
โครงงานและการท างานเป็นทีม สนับสนุนการใช้ ICT ในการหาความรู้ด้วยตนเอง  พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดข้ันสูง และสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ นอกจากนั้น หลักสูตร     
ควรมีความยืดหยุ่นโดยให้แต่ละโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของตนได้    
ทั้งนี้ ควรมีการลดจ านวนช่ัวโมงการเรียนในห้องเรียน และเพิ่มการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะ
กับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงการและการแก้ปัญหา รวมถึงมีการ
ใช้เทคโนโลยีน าเสนอเนื้อหาอย่างทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์ มีส่วนร่วมและใช้สนับสนุนการเรี ยนรู้           
ในรูปการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย (Connectivism)   
  (๒) การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน ซึ่งคณะนักวิจัยเสนอให้มีการปฏิรูป    
การทดสอบมาตรฐานในระดับประเทศ โดยปรับจากระบบ O-NET และอื่น ๆ  ในปัจจุบัน มาเป็น    
การทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะ (Literacy-Based Test) ซึ่งสามารถประยุกต์เนื้อหา
เข้ากับโจทย์จริงในชีวิตประจ าวันได้ และน าผลการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ไปสร้าง
ความรับผิดชอบในระบบการศึกษา เช่น การประเมินผลงานของครู การประเมินสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและเข้าช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีปัญหา และการประเมินผลและให้รางวัลแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา นอกจากนั้น ให้มีการปฏิรูประบบการจัดเก็บ เปิดเผย และรายงานผลการสอบต่อ
สาธารณะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายของรัฐและการเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครอง 
  (๓) การปฏิรูประบบพัฒนาคุณภาพครู ซึ่งในส่วนของการฝกึอบรมครู คณะนักวิจัย เสนอว่า 
รัฐต้องปรับบทบาทจากผู้จัดหามาเป็นผู้ก ากับดูแลคุณภาพและการจัดการความรู้ โดยให้โรงเรียนเป็น
หน่วยพัฒนาหลัก ได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีอ านาจในการตัดสินใจเลือกหลักสตูรและผูอ้บรม



๓๔ 
 
เอง และให้ความส าคัญกับการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง การพัฒนาครูใหม่ และการสนับสนุนให้
เกิดระบบชุมชนเรียนรูท้างวิชาการรว่มกัน (Professional Learning Community) ในส่วนของระบบ
ผลตอบแทนครู คณะนักวิจัยเสนอให้การเลื่อนข้ันเงินเดือนและวิทยฐานะของครูส่วนหนึ่งข้ึนอยู่ กับ
พัฒนาการของผลการทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ของนักเรียน (โดยค านึงถึงระดับตั้งต้นของคะแนน) 
เพื่อให้ครูรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากข้ึน นอกจากนั้น การประเมินครูควรใช้วิธี
สังเกตการณ์ร่วมกับการพิจารณาเอกสาร ก าหนดให้มีการประเมินคงสภาพวิทยฐานะทุก ๕ ปี       
และปรับลดงานธุรการของครูลงให้เน้นหน้าที่ในการสอนเป็นส าคัญ     
  (๔) การประเมินคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งคณะนักวิจัยช้ีว่า ระบบการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาควรใช้การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นหน่วยหลักในการประเมินเพื่อพัฒนา
คุณภาพ ส่วนระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกของส่วนกลางควรเป็นเพียงหน่วยเสริม 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ควรปรับบทบาทมาเป็นหน่วย
สนับสนุนด้านความรู้ให้แก่โรงเรียน ก าหนดกฎกติกาข้ันต ่าเท่าที่จ าเป็นเพื่อก ากับคุณภาพของการ
ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน และมีบทบาทในการประเมินตามระดับปัญหา (Risk-Based 
Inspection) เพื่อแยกโรงเรียนที่มีปัญหามาให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพโดยคัดแยกจาก
คะแนนการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม่ของนักเรียน รวมถึงมีบทบาทในการประเมิน
เฉพาะเรื่อง (Thematic Inspection) โดยเลือกบางประเด็น เช่น การใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียน
การสอน หรือสุ่มประเมินในระดับพื้นที่หรือประเทศ   
  (๕) การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งงานวิจัยพบว่า ปัญหาด้านการเงินในระบบ
การศึกษาในปัจจุบันคือ งบประมาณส่วนใหญ่จ่ายไปยังฝั่งอุปทาน (สถานศึกษา) มากกว่าด้านอุปสงค์ 
(งบอุดหนุนรายหัวผู้เรียน) ซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างความรับผิดชอบ และโรงเรียนรัฐได้รับการอุดหนุน
มากกว่าโรงเรียนเอกชนเท่าตัว อีกทั้งเงินอุดหนุนดังกล่าวก็ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล ้าระหว่างโรงเรียน
ในเขตร ่ารวยและยากจนเท่าที่ควร  คณะนักวิจัยจึงเสนอว่า การปฏิรูปควรมีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้าง
ความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล ้าระหว่างพื้นที่ โดยมีการก าหนดเป้าหมายคะแนนการทดสอบ
มาตรฐานข้ันต ่าของนักเรียนที่ต้องการ และจัดสรรเงินอุดหนุนจ านวนมากกว่าให้แก่โรงเรียนในเขต
พื้นที่ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล ้าด้านทรัพยากร นอกจากนี้ ในระยะยาวควรปรับเปลี่ยนงบประมาณ
ด้านการศึกษาไปสู่ระบบการเงินด้านอุปสงค์มากข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษา 
 
๒.๑๐ กรอบควำมคิดในกำรศึกษำ  
  จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ได้แก่  แนวความคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
แนวความคิดเรื่องการสร้างความรับผิดชอบร่วมในการจัดการศึกษา   แนวความคิดเรื่องการศึกษา    
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน   แนวคิดความเรื่องยุทธศาสตร์   แนวความคิดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ   
แนวความคิดเรื่องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิดกับแนวความคิด     
การบริหารการศึกษา   ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้        



๓๕ 
 
ดังนั้น กรอบความคิดในการศึกษาคือ น ากรอบการพิจารณาตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษามาวิเคราะห์
ร่วมกับหลักการของการกระจายอ านาจ ซึ่งภาคส่วนต่างๆ ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์       
ทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมและการพัฒนา
ทักษะของผู้เรียน  โดยน าหลักการของยุทธศาสตร์ที่เช่ือมความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลัก    
(Ends  Ways Means) ด้วยการประยุกต์ให้เข้ากับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการบริหาร
การศึกษาเชิงระบบแบบเปิด  เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในห้วงปี ๒๕๖๓ จนถึงปี ๒๕๖๕  ส าหรับแก้ไขปัญหาจากเดิมที่กระทรวงศึกษาธิการยังไม่เคยมี     
การจัดท ายุทธศาสตร์ในภาพรวม ให้สามารถมีเป้าหมายที่สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมาย   
ของการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ โดยจะน าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในห้วงแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มาเป็นกรอบหลักส าหรับ     
การวิเคราะห์ ดังแผนภาพที่ ๒-๗    
 

 
ภาพที่ ๒-๗ : กรอบแนวคิดในการศึกษา    
 
สรุป    
  การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จะท าให้ทราบถึงนิยามการพัฒนาคุณภาพ 
หรือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาที่ ชัดเจน ส าหรับเป็นการด าเนินการทั่วทั้งองค์การเพื่อ            



๓๖ 
 
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม (activities) และกระบวนการ (processes) เพื่อให้
เกิดสิทธิประโยชน์แก่ผู้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ อันได้แก่ เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
และประชาชน  ซึ่ง“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” จะใช้ในความหมายแตกต่างๆ กัน ใน ๔ ลักษณะ 
ได้แก่  ยกระดับมาตรฐาน (raise standards)   เพิ่มคุณภาพ (enhance quality)   เพิ่มประสิทธิภาพ 
(increase efficiency)  และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม สังคม 
และวัฒนธรรม  ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป้าหมายดังกล่าวต้องด าเนินการทั้งในระดับ
นโยบาย และในระดับสถานศึกษา ซึ่งในระดับนโยบายจะมีรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ          
เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างความรับผิดชอบร่วมของคนในสังคมในการร่วมตรวจสอบเป้าหมาย    
การจัดการศึกษา และกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณและด้านวิชาการ  ทั้งนี้ เป้าหมายและแนวทางการด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจนในห้วง ๓ ปีข้างหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ จ าเป็นต้องยึดยุทธศาสตร์ชาติ     
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ลงสู่แผนระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบส าหรับด าเนินการในข้ันตอนต่อไปตามภาพ        
กรอบความคิดในข้างต้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

                                    บทท่ี ๓      

              กำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร      

     
  บทนี้เป็นการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ          
ในห้วงที่ผ่านมา  ตลอดจนโอกาส อุปสรรคที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕  โดยรายละเอียดของบทนี้ ประกอบไปด้วย     
  ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ    
  ๒. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ    
   ๓. บริบทของกระทรวงศึกษาธิการ    
  ๔. สภาพปัญหา ข้อขัดข้อง อุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ      
  ๕. สรุป     
 
๓.๑  ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ท่ีเกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำท่ีของกระทรวง  
        ศึกษำธิกำร         
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ซึ่งมีบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง    
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ
อย่างมาก  ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและ   
ทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนา     
ที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน       
โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข       
มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ  และมาตรฐาน    
ที่สูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะ
ฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน 
รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจ     
ทั้งในภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร และภาคบริการ  กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน     



๓๘ 
 
  
   ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค              
ทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ที่มีความเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ดังนี ้   
   ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน 
มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าห มาย           
ที่ก าหนด    
    ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่   
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ  ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนสง่ โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ             
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการ



๓๙ 
 
เพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน   
   ๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์            
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม   
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง     
   ๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถ่ิน มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า             
เพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถ่ินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 
สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง   
   ๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน า ไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการ
ด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต     
โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
   ๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน          
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้



๔๐ 
 
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล         
มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม     
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลัก         
นิติธรรม       
 
๓.๒ เป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ท่ีมีควำมเกี่ยวข้อง 
      กับกำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร      
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี ๒๕๘๐ ซึ่งประเทศและประชาชนทุกกลุ่มวัยจะได้รับประโยชน์ 
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการด้วย ดังนี ้   
   ๑) วัยครรภ์มารดาถึงปฐมวัย เด็กและมารดาทุกคนจะได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่ม
ตั้งครรภ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โภชนาการ และสมวัย ผ่านระบบบริการสาธารณะที่มีกระจาย
ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึง ด้วยบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนัสมัย และมีคุณภาพ 
เด็กจะเกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่ปลอดภัย สงบสุข เติบโตในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
ที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติที่จาเป็นต่อการเติบโต ได้รับการเลี้ยงดูจากทั้งพ่อและแม่ของเด็ก ที่จะมีเวลา
ให้กับลูกของตนมากข้ึน พร้อมทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ  ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลีย้ง
ดูและศูนย์เด็กเล็กที่พ่อแม่ทุกคนสามารถเข้าถึง มีคุณภาพ และเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตได้อย่าง
ดี มีทักษะ สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีพร้อม มีพัฒนาสมวัย    
   ๒) วัยประถม ถึง มัธยมต้น ซึ่งเป็นช่วงการศึกษาภาคบังคับ จะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อ
ผู้เรียน มีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติที่สามารถขยายความรู้และวิธีการเรียนไปสู่
โรงเรียน นักเรียน และครูที่ครอบคลุม ทั่วประเทศ  รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน     
ทุนทรัพย์จะได้รับการโอกาสศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงในทุก ๆ พื้นที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับการ         
ปูพื้นฐานความพร้อมทั้งกาย ใจ และปัญญาให้พร้อมรองรับการพัฒนาของช่วงวัยต่อไป และได้รับการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในสังคมที่ดี ให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม มีวินัย พร้อมเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป   
   ๓) วัยรุ่น นักศึกษา จะได้รับการเรียนรู้ให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีสุขภาวะที่ดี ได้รับความรู้และการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ภาคการผลิตของประเทศ สร้างผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว          
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ผ่านสถาบันศึกษายุคใหม่ท าหน้าที่ให้ความรู้ ส่งเสริม 



๔๑ 
 
สนับสนุนความรู้ในทางวิชาการที่สามารถใช้องค์ความรู้ทางวิชาการในการวิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรมในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และใส่ใจศิลปะ วัฒนธรรมท้องถ่ิน ที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ สู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศที่ทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก    
   ๔) วัยท างาน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพที่จาเป็นต่อการทางานและการใช้ชีวิต
อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง มีองค์ความรู้ฐานสมรรถนะที่สอดคลอ้งกับความต้องการของ
ตลาดงานในทุกสายอาชีพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจะได้รับการสนับสนุนให้มีช่องทางการหา
รายได้ที่หลากหลายข้ึน เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ อาทิ ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ก าลังมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถเป็นช่องทางธุรกิจที่ขยายวงกว้างไปยังต่างประเทศ มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ขณะเดียวกันจะได้รับประโยชน์จากการกระจาย
ความเจริญที่จะไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศในอนาคต ส่งผลให้ประชากรวัยทางานสามารถท างานได้
ในภูมิลาเนาของตนเอง มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว ท าให้ครอบครัวมีความอยู่ดีมีสุขเพิ่ม     
มากขึ้น โดยที่แต่ละพื้นที่/ภูมิภาคจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพทั้งในภาคอุตสาหกรรม 
บริการและท่องเที่ยว และภาคเกษตร มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องที่เอื้อและอ านวยความสะดวก  
ต่อการใช้ชีวิตและการท างาน     
    ๖) วัยสูงอายุ จะได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพ การดารงชีวิตที่เหมาะสมกับแต่ละ
ช่วงวัยของผู้สูงอายุ ทั้งผู้สูงอายุวัยต้นอายุ ผู้สูงอายุวัยกลางอายุ และผู้สูงอายุวัยปลาย มีอุปกรณ์        
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความ ทันสมัย มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้         
ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเอื้ อ      
อ านวยต่อการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและสนับสุนนให้มีส่วนร่วมทางสังคม มีสุขภาพกายและใจที่ดี        
และเป็นแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ   
   จากประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มวัย จะได้รับจากการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  
เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ได้นั้น จะต้อง           
ให้ความส าคัญกับกระบวนการการพัฒนาการศึกษาทั้งในระยะยาวและระยะกลาง โดยเฉพาะ           
“การพัฒนาผู้เรียน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑      
ซึ่งเน้นไปที่ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนไทยที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนั้น การด าเนินงานในระยะกลางซึ่งเป็นห้วง ๓ ปีแรก 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกระทรวงศึกษาธิการ จะมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับประเด็น         
แผนแม่บทฯ จ านวน ๗ แผนแม่บทฯ จาก ๒๓ แผนแม่บทฯ ที่ประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด       
และค่าเป้าหมายใน ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  รวมทั้งแนวทางการพัฒนาส าหรับเช่ือมโยง   



๔๒ 
 
ลงมาสู่กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่      
   ๑) แผนแม่บทฯ ท่ี ๑๐ กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม    
   ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของประเทศในระยะยาว โดยการจะพัฒนาประชากรที่ดีและ
สมบูรณ์นั้น นอกจากการยกระดับในด้านสุขภาวะและด้านทักษะการศึกษาแล้ว จะต้องพัฒนาด้าน
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ    
   แต่ในช่วงที่ผ่านมาประชากรไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและ     
ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ ดังปรากฏในผล
การส ารวจด้านคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ อาทิ  การส ารวจโดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)           
เมื่อปี ๒๕๖๑ พบว่า ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริตทุจริตคอรัปช่ัน เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด 
(ระดับความรุนแรง ๔.๑๓ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐) และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหามากที่สุด
รองลงมาคือ ปัญหาจิตสานึกสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ซึ่งอาจสะท้อน    
การเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลัก มากกว่าการค านึงถึงสังคม
สว่นรวม    
     ๑.๑) เป้าหมายฯ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความ
รักและภูมิใจในความเป็นไทย  คนไทยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต  
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ     
     ๑.๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ : ดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ 
(ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ      
ความเป็นธรรมทางสังคม) อยู่ที่ระดับร้อยละ ๑๐    
   
   ๒) แผนแม่บทฯ ท่ี ๑๑ กำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต    
    ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคต ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลัง
ของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสงูข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว   
   โดยปัจจุบัน โครงสร้างประชากรไทยกาลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย และจะ



๔๓ 
 
เปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ในช่วงปี ๒๕๖๕ ซึ่งท าให้ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและ        
เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
นอกจากนี้ อัตราการเจริญพันธ์ุรวมของประชากรไทยในปี ๒๕๖๑ อยู่ที่ ๑.๕๘ ซึ่งต่ ากว่าระดับ
ทดแทน นอกจากนี้ กลุ่มวัยต่าง ๆ ยังคงมีปัญหาและความท้าทายในแต่ละกลุ่ม อาทิ โภชนาการ      
ในกลุ่มเด็กปฐมวัย ความสามารถทางเชาว์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น          
ผลิตภาพแรงงานต่ าในกลุ่มวัยแรงงาน และปัญหาสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น   
   ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ    
อย่างเป็นระบบ โดยจะต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพื่อให้สามารถเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์    
ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ              
ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี      
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในโลกอนาคต 
สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง            
เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ      
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”    
    ๒.๑) เป้าหมายฯ : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดลุ 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑       
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
     ๒.๒ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ : ดัชนีการพัฒนามนุษย์    
(Human Development Index , HDI) อยู่ที่ ๐.๗๙ จาก ๑.๐๐   
 
   ๓) แผนแม่บทฯ ท่ี ๑๒ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้    
   ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากร
ไทยทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาทั้งสอดคล้อง กับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์     
ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง    
หรือหลายด้าน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน      
ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือ รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคน
ให้มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
    โดยในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน โดยมีจ านวน      
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก ๘.๘ ปี ในปี 
๒๕๕๑ เป็น ๙.๔ ปี ในปี ๒๕๕๙ แต่ในภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ า แต่เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนข้ันพื้นฐาน ในปี ๒๕๖๐ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ และผลคะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าอีกหลายประเทศ   
ที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน เนื่องจากข้อจากัดที่ส าคัญของการศึกษาไทย ทั้งปัญหาเรื่องหลักสตูร
และระบบการเรียนการสอนที่ เน้นการท่องจ า ท าให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุน          
การจัดการเรียนการสอน และครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ขณะที่     
ในระดับอาชีวศึกษายังมีเด็กที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพในสัดส่วนที่น้อย ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่า     
มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่ค านึงถึงความต้องการของตลาดงาน บัณฑิตที่จบออกมาบางส่วนยังมีปัญหา
คุณภาพ     
   ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้
ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
แม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตาม
ศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมั่นคง      
    ๓.๑) เป้าหมาย :    
       ๓.๑.๑) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล          
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
      ๓.๑.๒) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของพหุปัญญา     
    ๓.๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ :   
     ๓.๒.๑) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
อยู่ที่ ๔๗๐ คะแนน   
     ๓.๒.๒)  อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา อยู่อันดับที่ ๔๕    
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   ๔) แผนแม่บทฯ ท่ี ๑๕ พลังทำงสังคม   
   การเสริมสร้างพลังทางสังคมจะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่จะเป็นกลไก  
ช่วยให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย 
โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถ่ิน มาร่วมขับเคลื่อน การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเป็นส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการระดับพื้นที่บนฐานองค์ความรู้และความเข้าใจในบริบทและสภาพปัญหาในเชิงลึกที่ แท้จริง 
เพื่อให้คนไทยมีวิถีการด าเนินชีวิตและมีจิตสานึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศมีส่วนร่วมจากชุมชนและสังคม และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ   
   ที่ผ่านมา ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศอาจมีข้อจากัดในการเข้ามาเป็น      
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสะท้อนได้จากองค์ประกอบในมิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัด
ความก้าวหน้าทางสังคมในปี ๒๕๖๑ จัดท าโดยองค์กร Social Progress Imperative ซึ่งเป็นองค์กร
ระดับสากลที่ไม่แสวงหาก าไร โดยได้รับการจัดตั้งข้ึนเมื่อปี ๒๕๕๕ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัด
อันดับให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๙๒ จากทั้งหมด ๑๔๖ ประเทศ และได้คะแนนเพียง ๔๕.๙๑       
ในมิติด้านโอกาส โดยด้านที่ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้ความส าคัญ คือการเปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการเป็นภาคีการพัฒนาสังคมและประเทศ   
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม จึงได้ก าหนดเป้าหมาย   
ให้ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่ม      
ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง ๆ ในทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกในการจัดการกับปัญหาความ      
เหลื่อมล้ าและการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่เกื้อกูลการด าเนินการ
ของภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นที่ที่มีความ
แตกต่างระหว่างกัน บนฐานองค์ความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการ ที่มีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคี       
ในสังคมอย่างแท้จริง     
     ๔.๑) เป้าหมาย : ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม 
    ๔.๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ : ดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทาง
สังคม  อยู่ที่ร้อยละ ๕๐     
 
   ๕) แผนแม่บทฯ ท่ี ๑๗ ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม   
   การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้าจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความเป็นธรรมและหลักประกันทางสงัคมที่เปน็ธรรมอย่างบรูณาการและเปน็ระบบ ซึ่งจะเป็นรากฐาน
ส าคัญในการพัฒนาการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตาม
เป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม โดยการสร้างหลักประกัน
ทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม   



๔๖ 
 
ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ สร้างความ       
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้าและความไม่เสมอภาค    
ที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนจากกระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง     
ต่าง ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการ
สร้างหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้สูงอายุในสังคม     
   ที่ผ่านมา ประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางจานวนมากยังไม่ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคม และยังขาดหลักประกันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าและความยากจน โดยเฉพาะอย่างในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสีย
รายได้ ทั้งการเจ็บป่วย ความพิการ การเสียชีวิตหรือการสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของหัวหน้า
ครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว โดยระดับความคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานของประเทศไทย      
ยังจ าเป็นต้องได้รับการยกระดับให้ครอบคลุมความคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ โดยเฉพาะแรงงาน     
นอกระบบ คนสูงอายุ และผู้ที่มีความพิการ เนื่องจากสวัสดิการทางสังคมยังขาดความมั่นคงหรือ      
ไม่สามารถยึดถือเป็นหลักประกันให้กับประชาชนในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี ๒๕๖๐ 
ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบจ านวน ๒๐.๘ ล้านคน หรือประมาณร้อยละ ๕๕.๒ ของจ านวนผู้มี
งานท าทั้งหมดที่ ๓๗.๗ ล้านคน และมีแรงงานนอกระบบเพียง ๒.๔๓ ล้านคน หรือ ร้อยละ ๑๒         
ที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาตรา ๔๐ ขณะที่ผู้บริโภคไม่มีหลักประกันที่จะได้รับการบริการ
อย่างมีมาตรฐานทั้งความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม  ดังนั้น แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จึงจะเป็นกลไกส าคัญ    
ของการก าจัดวงจรความเหลื่อมล้าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง    
    ๕.๑) เป้าหมาย : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทาง
สังคมเพิ่มข้ึน   
    ๕.๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ : ดัชนีสัดส่วนประชากรที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามระบบ และมาตรการคุ้มครองทางสังคม  อยู่ที่ร้อยละ ๗๐     
 
   ๖) แผนแม่บทฯ ท่ี ๒๐ กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ   
    การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็นทั้งเป้าหมายและ
เครื่องมือกลไกในการรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถดาเนินการ      
จนบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมยั 
ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและ
สนับสนุนให้เป็นประเทศไทย ๔.๐ ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน    



๔๗ 
 
ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”     
    ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้     
จึงให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งจะต้องมี      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ 
ได้มีการด าเนินการวัดในเบื้องต้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่าประชาชนชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของภาครัฐร้อยละ ๘๔ ซึ่งพิจารณาจาก ๒ ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ข้ันตอนในการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับเพิ่มปัจจัยในการ
ให้บริการเพื่อให้เกิดการสะท้อนความพึงพอใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง  รวมทั้ง ให้ความส าคัญ
กับการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ซึ่งสามารถ
สะท้อนได้จากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลาดับขององค์กรสหประชาชาติ ที่ก าหนดให้
ประเทศไทยจะต้องได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน ๑ ใน ๑๐ ของโลก ภายในช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
ปรับปรุงดีข้ึนจากอันดับ ๗๓ จาก๑๙๓ ประเทศทั่วโลกในปี ๒๕๖๑    
    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ จึงมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ และเป็นการพัฒนา แบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาบริการดิจิทัล ด าเนินการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้
ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลาย
ช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจ ากัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งน านวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน   
     ๕.๑) เป้าหมาย : ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้   
    ๕.๒)  ตัว ช้ี วัดและค่าเป้ าหมายในปี  ๒๕๖๕  : อันดับดัชนีรั ฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์  อยู่ที่ ๖๐ อันดับแรก    
 
   ๖) แผนแม่บทฯ ท่ี ๒๓ กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม   
   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการด า เนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้านเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย
ตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและ
สังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม    



๔๘ 
 
   โดยในปี ๒๕๖๑ สถาบันการจัดการนานาชาติ ได้จัดอันดับประเทศไทยในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ ๔๒ ซึ่งปรับดีข้ึน ๖ อันดับจากปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ 
ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม       
ที่ส าคัญ เช่น การก าหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ   
ของภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาของสังคม การบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา    
และนวัตกรรม การขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น    
    ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โดยก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงข้ึน และมีมูลค่า       
การลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง   
ก าหนดตัวช้ีวัดผลการดาเนินงานที่ส าคัญ อาทิ การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ        
และร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ         
ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ แก้ไขปัญหาของสังคม 
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหาร
จัดการงานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     ๖.๑) เป้าหมาย :    
       ๖.๑.๑) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงข้ึน 
      ๖.๑.๒) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในของประเทศเพิ่มข้ึน   
    ๖.๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๕  :    
       ๖.๒.๑) การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ อยู่ที่อันดับ ๔๒ 
      ๖.๒.๒) ร้อยละของมูลค่าการลงทุน วิจัยและพัฒนานวัตกรรม     
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อยู่ที่ร้อยละ ๑.๕    
         
  สรุป จากการวิเคราะห์ประโยชน์ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๒๓ แผนแม่บท  จะพบว่ามี ๗ แผนแม่บทฯ  ที่มีปัจจัยส าคัญที่จะสามารถส่งผล
ต่อการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในห้วง ๓ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)       



๔๙ 
 
ซึ่งประกอบด้วย  ๑) แผนแม่บทฯ การปรับเปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม  ๒) แผนแม่บทฯ การพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต    ๓) แผนแม่บทฯ การพัฒนาการเรียนรู้    ๔) แผนแม่บทฯ พลังทางสังคม           
๕) แผนแม่บทฯ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม     ๖) แผนแม่บทฯ การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ   และ ๗) แผนแม่บทฯ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  โดยปรากฏ       
ปัจจัยส าคัญที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและสามารถถ่ายทอดไปสู่แนวทางส าหรับการปฏิบัติงานของ
กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักสูตร  ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนรู้     
ปัจจัยด้านการวัดและประเมินผล   ปัจจัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปัจจัยด้านการผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา   ปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรม   ปัจจัยด้านการเข้าถึงการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต   ปัจจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  และปัจจัยด้านการส่งเสริมให้         
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 
๓.๓  บริบทของกระทรวงศึกษำธิกำร   
  ๓.๓.๑ สภำพท่ัวไปของกระทรวงศึกษำธิกำร      
   กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดและส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้กรอบกฎหมายที่ก าหนด โดยมีบทบาทหลัก   
ในการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ รวมทั้งยังมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการนโยบายด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งสามารถสรุป   
เป็นภาพรวมสถานภาพการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมต่อเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนที่เป็น
ผู้รับบริการตามพันธกิจของกระทรวงในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านโอกาสทาง
การศึกษา และด้านการบริหารจัดการการศึกษา ได้ดังนี้     
   ๑) ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ    
        ๑.๑) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และการ
ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา บรรจุปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรการ
เรียนการสอนทุกระดับ และฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ เพื่อให้
สามารถถ่ายทอดไปสู่นักเรียน น าไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งมีการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
หรือสถานศึกษาพอเพียง    
      ๑.๒) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  ด าเนินการแก้ไขปัญหาเด็ก
ประถม อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยจัดท าโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี 
ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain - based - Learning : BBL) โดยจัดอบรมทางไกลผ่าน
ดาวเทียมด้วยระบบ DLTV ให้กับผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิ เทศก์ ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูผู้สอนภาษาไทย ช้ัน ป.๑ ทั่วประเทศ และจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรแกนน า 



๕๐ 
 
(Master Trainer)  ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยการแจกลูกสะกดค า แจกหนังสือ
แบบเรียนเร็วใหม่แก่นักเรียนช้ัน ป.๑ - ป.๓ ทุกคนทุกโรงเรียน แจกหนังสือคู่มือการสอนให้แก่
ครูผู้สอน จัดท าสื่อ/นวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยให้กับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรง และได้มีการติดตามเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
เชิงประจักษ์ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้เหมาะสม
กับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย เน้นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ด าเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง          
ในทุกระดับการศึกษา โดยมีการด าเนินการส าคัญ อาทิ จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง จัดอบรมวิทยากรแกนน า ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดท าแนวทางพัฒนาครู  
ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านระบบและรูปแบบการพัฒนาครู   ๒) ด้านการใช้ครูและระบบ
บริหารงานบุคคล ของครู   ๓) ด้านการวิจัยของสถาบันพัฒนาครู  และ ๔) ด้านการสร้างกลไกการ
ขับเคลื่อนแนวทางตามข้อ ๑ ถึง ๓   
      ๑.๓)  การส่งเสริมการอาชีวศึกษา และเร่งผลติและพัฒนาก าลงัคน เพื่อตอบสนอง  
ความต้องการพัฒนาประเทศ โดยด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ ส่งเสริมการจั ดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาผ่านโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)      
พัฒนาผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการ ในด้านต่างๆ  ด าเนินการ
ปรับภาพลักษณ์นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาโดยจัดศูนย์อาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลต่างๆ         
ด าเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในส่วนของผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ ได้ด าเนินโครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
โดยศึกษาจุดเด่นของประเทศต่างๆ มาปรับใช้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสถาบันการ
อาชีวศึกษา จ านวน ๙ สถาบัน ๑๖ สาขาวิชา รวม ๔๓ หลักสูตร  ผลักดันการจัดอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี โดยจัดท าคู่มือสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบ     
ทวิภาคี จัดท าความร่วมมือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลิตก าลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม       
ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการของประเทศ โดยสถาบันการอาชีวศึกษา ๑๘ แห่ง จับคู่กับหอการค้า
กลุ่มจังหวัด ๑๘ จังหวัด รวมทั้งสร้างหลักสูตรใหม่รองรับความต้องการของประเทศพร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะ
บริเวณพื้นที่เขตชายแดนของประเทศ     
      ๑.๔)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม โดยพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส าหรับเยาวชน โดยคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบภาคีเครือข่าย  และจัดค่ายวิทยาศาสตร์



๕๑ 
 
เยาวชนภูมิภาคเอเชีย (Asian Science Camp) ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ ในภูมิภาค         
แถบเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก    
   ๒) ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ    
        ๒.๑) การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนหรือ     
ด้อยโอกาส โดยได้ด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาต่างๆ เช่น 
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ที่ส าคัญได้ขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม เพื่อแก้ปัญหาความชาดแคลนทรัพยากรในโรงเรียนขนาดเล็ก  และด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีเป้าหมายเป็นโรงเรียนขนาดกลาง         
และขนาดใหญ่    
       ๒.๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก          
โดยด าเนินการต่างๆ เช่น จัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อการมีงานท าของผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
ทางการเรียนรู้ (ออทิสติก สมาธิสั้น แอลดี) จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ              
จัดโครงการ ETV เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสม   
มาพัฒนาสื่อช่วยสอนส าหรับครู และเพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้ผลิตรายการโทรทัศน์    
เพื่อการศึกษาใน ๓ วิชาที่ส าคัญ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวม ๕๔ รายการ 
ขยายช่องทางเลือกในการเรียนรู้ผ่านสื่อรายการทางช่อง ETV ทั่วประเทศ   
       ๒.๓)  การจัดระบบฝึกอาชีพเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสคนพื้นที่ให้เข้าสู่อาชีพพื้นที่       
โดยด าเนินการต่างๆ เช่น จัดกระบวนการเรียนการสอนใน กศน.ต าบล ภายใต้โครงการหนึ่งคน     
หนึง่อาชีพ ในพื้นที่ ๕ ภูมิภาค และจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๒๘๘ แห่ง  
      ๒.๔)  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดบริการการศึกษาต่อเนื่องให้กับ
ประชาชน ผ่านโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดย กศน.ต าบล ที่ตั้งอยู่    
ในทั่วประเทศ  รวมทั้งจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับผู้สูงอายุ    
   ๓) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ    
        ๓.๑) การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปรับโครงสร้างและระบบ
การบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ หรือ “กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า” เสริมสร้างขวัญก าลังใจและช่วยเหลือเยียวยา 
โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นรายปี  จัดต้ังศูนย์ครูใต้ที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส 
เพื่อความปลอดภัยและเป็นการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ติดตั้งกล้อง CCTV ในสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งในโรงเรียนประถมศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา รวมทั้งยกระดับความสามารถและอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาจัดโครงการ 
“สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสามัคคี 
      ๓.๒)  การจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาค และส านักงานศึกษาธิการ



๕๒ 
 
จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคให้เกิด
ประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ  โดยสามารถประสานเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจในการจัด
การศึกษาของประเทศที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแนวทางการบริหารงาน      
ในรูปแบบประชารัฐ    
    
  ๓.๓.๒  โครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร    
   กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดระเบียบโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒                     ซึ่ง
ประกอบด้วย    
    ๑) การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ได้แก่ ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงาน
ปลัดกระทรวง  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
    ๒) การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  และสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     
    ๓) หน่วยงานในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     
ดังแผนภาพ ๓-๑     

  
ภาพที่ ๓-๑ : ผังโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ    
 



๕๓ 
 
  ๓.๓.๓  กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร  
   ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด   
ในการปกครองประเทศที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์        
ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้องน าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน ในประเด็นส าคัญ            
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้     
     ๑.๑) รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย    
     ๑.๒) รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย     
     ๑.๓) รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ    
ในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล     
     ๑.๔) การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม         
และประเทศชาติ        
    ๑.๕) ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชา
ชนได้รับการศึกษา รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย    ในการ
จัดการศึกษาตามความถนัดของตน    
     ๑.๖) ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู    
     ๑.๗) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้    
      ๑.๗.๑) ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา            
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย    
      ๑.๗.๒) ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อความ    
เสมอภาคทางการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๖    
      ๑.๗.๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา             
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไก
สร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู    



๕๔ 
 
      ๑.๗.๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่  
 
   ๒) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒  ที่ระบุเหตุผลตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่สมควรให้เด็กเล็กซึ่งเปน็เด็กปฐมวัยได้รับการศึกษาอย่างเปน็
ระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค  มีการส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมในช่วง
รอยต่อตั้งแต่ก่อนอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตข้ึนเป็นพลเมืองที่ดี
และมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพและ
มีประสิทธิภาพ  โดยได้ระบุข้อมาตราในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้    
     ๒.๑) ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน        
และภาคประชาสังคมที่ เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกันด าเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย           
และด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี    
     ๒.๒) การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องเป็นไปเพื่อเตรียม
ความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขัน    
     ๒.๓) ให้มีการจัดท านโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย    
     ๒.๔) ในการผลิตและพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีการ
เสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย     
     ๒.๕) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ต้อง
จัดให้มีการอบรมเลี้ยงดู เพิ่มพูนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่เด็ก
ปฐมวัยอย่างทั่วถึง  รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อ 
ตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
 
   ๓) พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ระบุเหตุผลเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน อันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ สามารถ
อยู่และท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างได้  มีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดของ
ผู้เรียนแต่ละคน  และลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษาได้ย่างแท้จริง  จึงก าหนดให้มีพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา โดยเป็นการน าร่องในการ
กระจายอ านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยได้ระบุ         
ข้อมาตราในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้     



๕๕ 
 
     ๓.๑) นวัตกรรมการศึกษา หมายความว่า แนวคิด วิธีการ กระบวนการ     
สื่อการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการทดลองและพัฒนาจนเป็น          
ที่น่าเช่ือถือว่าสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษา     
     ๓.๒) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจัดตั้งข้ึนเพื่อจุดประสงค์คิดค้นนวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน  กระจายอ านาจและให้
อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน าร่องเพื่อเพิ่มความคล่องตัว  รวมทั้งเป็นการสร้าง
และพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม    
     ๓.๓) การบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในแต่ละพืน้ที่ ให้มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีองค์ประกอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  ผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  ผู้แทนจากภาคเอกชน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และให้ศึกษาธิการจังหวัด        
ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งคณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แผนการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ข้ันพื้นฐานไปปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาน าร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา  ส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอน  และจัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพื่อ            
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา    
     ๓.๔) ในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  สถานศึกษา
น าร่องอาจด าเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิ น ภาคเอกชน                
ภาคประชาสังคม ทั้งในและต่างประเทศได้ตามที่เห็นสมควร    
 
   ๔) พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑              
ที่ระบุเหตุผลเพื่อใช้ในการช่วยเหลอืผูข้าดแคลนทุนทรพัย์  ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา  เสริมสรา้ง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  ซึ่งให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนฯ หรือใช้กลไก     
ทางภาษีมาร่วมสนับสนุน รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ       
โดยได้ระบุข้อมาตราในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้     
     ๔.๑) ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม  รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  อีกทั้งเพื่อการเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพครู ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็ก
และเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน   
     ๔.๒) เพื่อประโยชน์ในการลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา กองทุนฯ          
จะด าเนินการเอง หรือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สถานศึกษาหรือ



๕๖ 
 
หน่วยงานอื่นใดก็ได้  โดยกองทุนฯ มีอ านาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข    
ที่ก าหนด    
 
   ๕) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล      
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ระบุเหตุผลเพื่อให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและบริการสาธารณะ และให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง           
เข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการบริการภาครัฐและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยระบบ
ดิจิทัล  โดยได้ระบุข้อมาตราในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้     
     ๕.๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล
ดิจิทัล  โดยเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์เช่ือถือได้ และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
     ๕.๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ากระบวนการหรือด าเนินการทางดิจิทัล    
เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  จัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบดิจิทัล 
โดยมุ่งเน้นถึงการอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงของประชาชนที่เป็นไปตามมาตรฐาน  และมีการ
บริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นส าคัญ      
     ๕.๓) ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้มี
ความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน การบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  
 
  ๓.๓.๔  กำรด ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำของกระทรวงศึกษำธิกำร   
   ในห้วงที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินภารกิจในการจัดการ ศึกษา    
ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน          
ภายใต้กรอบพันธกิจของกระทรวงฯ ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านโอกาสทาง
การศึกษา และด้านการบริหารจัดการการศึกษา โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ได้ดังนี้    
   ๑) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจากการทดสอบ
ระดับชาติ  การทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีการทดสอบใน 4 กลุ่มสาระ คือ วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์                 
และวิชาวิทยาศาสตร์  ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการทดสอบใน 5 กลุ่มสาระ คือ วิชาภาษาไทย      
วิชาสังคม  วิชาศาสนาและวัฒนธรรม  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์   และวิชาวิทยาศาสตร์ 
โดยมีผลการทดสอบ ดังนี้     
           ๑.๑) ผลการทดสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560       
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 36.34 – 46.58 และคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาอยู่ในระดับที่ต่ า โดยมีเพียง  
วิชาภาษาอังกฤษที่มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 1.75 จากปีการศึกษา 2559  
ส าหรับปีการศึกษา 2561  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 37.50 – 55.70 และร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2560  ในทุกรายวิชา แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ า     



๕๗ 
 
           ๑.๒) ผลการทดสอบ O-NET ข้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2560        
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26.30 – 48.29 และคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาอยู่ในระดับที่ต่ า  โดยมีเพียง
วิชาภาษาไทยที่มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 1.93 จากปีการศึกษา 2559  ส าหรับ
ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 39.45 – 54.42 โดยร้อยละของคะแนนเฉลี่ย        
ใน 3 รายวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2560 คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์            
และมีเพียงวิชาภาษาไทยที่มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.13      
                 ๑.๓) ผลการทดสอบ O-NET ข้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2560        
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24.53 – 49.25 และคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาอยู่ในระดับที่ต่ า โดยมีเพียงวิชา
ภาษาอังกฤษที่มี  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 0.55 จากปีการศึกษา 2559  ส าหรบั
ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 30.51 - 47.31  โดยร้อยละของคะแนนเฉลี่ย        
ใน  4 รายวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2560 คือ วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และมี 2 วิชาที่มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนสูง คือวิชา
ภาษาอังกฤษ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.10 และคณิตศาสตร์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.19   
   ๒) สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผู้เรียนเข้าเรียนต่อในระดับ ปวช. ปีที่ ๑ จ านวน ๒๔๑,๕๑๕ คน         
และผู้เรียนเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๓๙๕,๒๑๐ คน คิดเป็นสัดส่วน ๓๘ ต่อ ๖๒  
ในขณะที่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีผู้เรียนเข้าเรียนต่อในระดับ ปวช. ปีที่ ๑ จ านวน ๒๔๓,๓๔๔ คน  
และผู้เรียนเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๓๗๓,๗๖๒ คน คิดเป็นสัดส่วน ๓๙ ต่อ ๖๑  
   ๓) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี  โดยในปี ๒๕๖๐             
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อยู่ที่ ๙.๕ ปี  ในขณะที่ในปี ๒๕๖๑ จ านวน     
ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อยู่ที่ ๙.๖ ปี หรือมีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือการศึกษาภาคบังคับ     
   ๔) ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นข้ึนไป     
โดยในปี ๒๕๖๐ มีก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นข้ึนไป เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
๕๔.๙๔  ซึ่งสามารถจ าแนกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  อาชีวศึกษา  
วิชาชีพช้ันสูง  และอุดมศึกษา อยู่ที่ร้อยละ ๑๖.๘๘  ๑๒.๗๕  ๓.๖๖  ๕.๑๖ และ ๑๖.๔๙  ตามล าดับ 
ในขณะที่ในปี ๒๕๖๑  มีก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นข้ึนไป เฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ ๕๕.๑๙  โดยสามารถจ าแนกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
อาชีวศึกษา  วิชาชีพช้ันสูง  และอุดมศึกษา อยู่ที่ร้อยละ ๑๖.๗๓  ๑๓.๒๐  ๓.๖๕  ๕.๒๗ และ ๑๖.๓๔  
ตามล าดับ   
   ๕) สัดส่วนของผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  โดยในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ มีผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรฐั จ านวน ๙,๘๓๙,๐๒๗ คน  และมีผู้เรียนในสถานศึกษา
ทุกระดับของเอกชน จ านวน ๒,๖๕๑,๔๔๗ คน คิดเป็นสัดส่วน ๗๙ ต่อ ๒๑  ในขณะที่ในปีการศึกษา 



๕๘ 
 
๒๕๖๑ มีผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรฐั จ านวน ๙,๒๙๑,๔๙๙ คน  และมีผู้เรียนในสถานศึกษา
ทุกระดับของเอกชน จ านวน ๒,๔๕๙,๘๕๒ คน  ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ๗๙ ต่อ ๒๑ เช่นกัน   
 
๓.๔  สภำพปัญหำ ข้อขัดข้อง อุปสรรคท่ีส ำคัญในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
       ของกระทรวงศึกษำธิกำร    
   จากการด าเนินการในห้วงที่ผ่านมาของกระทรวงศึกษาธิการในข้างต้น รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้บริหารของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท านโยบาย จัดท าแผน  งบประมาณ และการประเมินผล 
ได้แก่  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนานโยบาย    ผู้อ านวยการกลุ่มแผนกระทรวง ศึกษาธิการ  ผู้อ านวยการ
กลุ่มแผนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ  
และผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล  ในประเด็นปัญหา ข้อขัดข้องและอุปสรรคส าคัญ         
ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  หลังจาก
นั้น จึงน าข้อมูลความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ มาประมวลผล และสรุปไดด้ังนี ้  
    ๓.๔.๑ คุณภาพของการศึกษาต่ า จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
(O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนทั่วประเทศพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับ    
ต่ ามาก คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ทุกรายวิชา รวมถึงผลการทดสอบจากโครงการประเมินผล
นักเรียนระดับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ในปี ค.ศ. 
๒๐๑๘  นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการอ่าน ๓๙๓ คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD ๔๘๗ คะแนน) 
คณิตศาสตร์ ๔๑๙ คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD ๔๘๙ คะแนน) และวิทยาศาสตร์ ๔๒๖ คะแนน (ค่าเฉลีย่ 
OECD ๔๘๙ คะแนน) โดยถือว่ายังต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน  ซึ่งในอนาคต คุณภาพของการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จะยังคงเป็นประเด็นปัญหาส าคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสังคม   
   ๓.๔.๒ ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนขนาดใหญ่   
มีระดับที่สูงกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมากในทุกรายวิชา ในขณะที่พบว่ามีนักเรียนจาก
โรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสาธิตเท่านั้นที่มีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ 
PISA ในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงกว่ามาตรฐานที่ระดับ ๕๐๐ คะแนน แต่นักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนน้อยกว่า ๔๐๐ คะแนน ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่าง   
ในการเข้าถึงการได้รับการเรียนการสอนจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพศึกษาและการประเมินคุณภาพในแนวทางที่ได้ด าเนินการผ่านมา พบว่าไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร และยังสร้างภาระจ านวนมากให้แก่ครูและสถานศึกษา   
 
   



๕๙ 
 
   ๓.๔.๓ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละ
ปีงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการใช้งบประมาณด้านการศึกษาคิดเป็นสดัสว่นถึงประมาณร้อยละ ๑๘              
ของงบประมาณแผ่นดิน ของประเทศ หรือประมาณร้อยละ ๔.๒ ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) แต่ผลลัพธ์การศึกษาที่ประเมินโดย PISA กลับอยู่ในระดับ “Poor”  ซึ่งเป็นภาพสะท้อนภาพ
ถึงการใช้ทรัพยากรไม่ตรงประเด็นที่จะส่งผลดีต่อคุณภาพทางการศึกษา อีกทั้งยังขาดข้อมูลและ
สารสนเทศในการจัดการที่ทันการณ์และมีคุณภาพเพียงพอที่จะเอื้อต่อการจัดสรรทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ ตรงประเด็น ไม่ซ้ าซ้อน และมีความเป็นธรรม    
    ๓.๔.๔ การก ากับดูแลและการบริหารจัดการระบบการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการในด้านธรรมาภิบาล เป็นอุปสรรคส าคัญที่บั่นทอนประสิทธิผลของการน าประเด็นของการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาลงมาสู่การปฏิบัติในอนาคต การจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ไม่เอื้อต่อการจัดความรับผิดรับชอบต่อผลการด าเนินการ                
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการศึกษา รวมถึงการตอบสนองอย่างทันการณ์ต่อ      
ความต้องการของตลาดการจ้างงาน การบริหารจัดการระบบการศึกษามุ่งสร้างมาตรฐานบนความ 
“เหมือน” ทั้งที่ข้อเท็จจริงระบบการศึกษาต้องการ “คุณภาพบนความหลากหลาย” ปัญหาข้อขัดข้อง
ที่ส าคัญคือการกระจายอ านาจเป็นไปอย่างจ ากัด ท าให้สถานศึกษาต้องรับภาระจากค าสั่ง             
ของส่วนกลาง เพื่อปฏิบัติงานต่างๆ จนท าให้ครูไม่สามารถใช้เวลาในห้องเรียนได้เต็มที่     
 
   จากประเด็นปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคข้างต้น แนวโน้มการพัฒนาการศึกษาในห้วง
ต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจะมีภารกิจส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยเน้นการ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่เกิดสัมฤทธิผล  และจะต้องมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร รวมทั้งการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาแก่ผู้เรียนและประชาชนทุกคน เพื่อให้
การศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้ประสิทธิผลตามข้างต้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก           
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ ทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับภูมิภาค และระดับ
สถานศึกษา  รวมไปถึงส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม         
ที่จะต้องให้ความส าคัญเข้ามาร่วมด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม   
 
๓.๔ สรุป             
  จากข้อวัตถุประสงค์ในการศึกษาการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สรุปได้ว่า 
สถานภาพการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาที่เป็นรูปธรรมต่อเด็กนักเรยีน เยาวชน และประชาชนที่เปน็
ผู้รับบริการตามพันธกิจของกระทรวงฯ ในด้านคุณภาพการศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา และ     
ด้านการบริหารจัดการการศึกษา จะประกอบด้วย การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
สู่สถานศึกษา  ด าเนินการแก้ไขปัญหาเด็กประถมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้   ด าเนินการปรับปรุง



๖๐ 
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย เน้นการเพิ่มพูน
ความรู้และเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  การส่งเสริมการอาชีวศึกษา และเร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการ
พัฒนาประเทศ  เร่งผลักดันการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่างๆ  การจัดระบบฝึกอาชีพเชิงพื้นที่  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดบริการ
การศึกษาต่อเนื่องให้กับประชาชน  การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้การศึกษา      
เป็นเครื่องมือ  และการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อประสานเช่ือมโยงและบูรณาการ
ภารกิจในการจัดการศึกษาของประเทศที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน      
       
  ส าหรับข้อวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินการ     
ที่ผ่านมาของการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  จะสรุปได้ว่า ยังคงมีประเด็นปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพที่เท่าเทียมกันของผู้เรียน  สถานศึกษาต้องรับภาระ  
จากค าสั่งของหน่วยงานส่วนกลางและในภูมิภาคเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ  จนท าให้ครูไม่สามารถใช้เวลา
ในห้องเรียนได้เต็มที่  ส่งผลให้ระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในภาพรวมยังจะไม่สามารถเพิ่มที่สูงข้ึนได ้ 
ประเด็นข้อขัดข้องที่ส าคัญคือ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ  รวมไปถึงการใช้อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่มีธรรมาภิบาล
เท่าที่ควร  และอุปสรรคที่ส าคัญคือการขาดระบบข้อมูลและสารสนเทศจากทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับใช้ในการจัดการให้ทันต่อเหตุการณ์และมีคุณภาพเพียงพอ ที่จะเอื้อต่อ
การบริหารจัดการและการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ยังไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ อุปสรรคภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในห้วงปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จะได้แก่ อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงมีผลกระทบต่อ
จ านวนเด็กนักเรียน  การเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีทีง่่ายและรวดเรว็ของเด็กนักเรยีน จะท าให้เกิดพฤติกรรม
เสี่ยงทางสังคม   ผู้ปกครองมีค่านิยมให้บุตรหลานเข้าเรียนต่อในสายสามัญศึกษา ส่งผลให้การผลิต
ก าลังคนในสายอาชีวศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย    การย้ายถ่ินที่อยู่หรือเคลื่อนย้ายแรงงานของ
ผู้ปกครอง ท าให้เด็กนักเรียนต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน   และสถานการณ์ความไม่สงบ        ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลต่อสัดส่วนการใช้งบประมาณเป็นจ านวนมากของกระทรวงศึกษาธิการ 
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                                    บทท่ี ๔      

        ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร   
         ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕   
           
  บทนี้เป็นการวิเคราะห์น าแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา     
รวมทั้งสภาพปัญหา อุปสรรคที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาในอนาคต  เพื่อน ามาก าหนดเป็น
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  โดยรายละเอียดของบทนี้ ประกอบไปด้วย    
  ๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงศึกษาธิการ   
  ๒. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ    
  ๓. เป้าหมายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ (ENDs)     
   ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ (WAYs) และวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์   
  ๕. มาตรการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (MEANs)    
  ๖. สรุปผล     
 
๔.๑ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของกระทรวงศึกษำธิกำร     
  จากการด าเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยพบสภาพปัญหาและอุปสรรค  
ประกอบกับได้มีกฎหมายส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกบัอ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ชาติ 
และที่ส าคัญคือ การพิจารณาเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งถือเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรอบส าหรับการ
ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕           
จึงสามารถน ามาใช้สรุปวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งในส่วนของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค   
ที่ส าคัญ (SWOT) ของกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นต่าง ๆ ส าหรับก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
ดังนี ้   
 
  ๔.๑.๑ จุดแข็ง (Strength : S)   
   ๑) มีสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดกระทรวงฯ กระจายอยู่ใน   
เกือบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง   
    ๒) มีหน่วยงานทางการศึกษาระดับภูมิภาคและจังหวัด ในสังกัดกระทรวงฯ           
ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา  รวมทั้งเป็น
กลไกในการประสานงานการจัดการศึกษาให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาพบริบท        
ของพื้นที่     
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    ๓) มีอัตราก าลังข้าราชการครูเพียงพอ เพื่อท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
   ๔) ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น จากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย    
    ๕) งบประมาณในภาพรวมของกระทรวงฯ ยังได้รับการสนับสนุนจ านวนที่สูงมาก   
ในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณค่าตอบแทนของบุคลากร    
    ๖) มีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน  
 
  ๔.๑.๒  จุดอ่อน /ปัญหำ (Weakness : W)    
   ๑) ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาข้ันพื้นฐานของผู้เรียน (คะแนน O – Net) ในภาพรวม
อยู่ในระดับที่ต่ า      
    ๒) ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนในด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์      
และด้านวิทยาศาสตร์ (PISA) ยังอยู่ในระดับที่ต่ ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยมาตรฐาน      
    ๓) โครงสร้างของกระทรวงฯ ในรูปแบบองค์กรหลัก ยังมีการบริหารงาน            
แบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการอย่างแท้จริง ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวม   
    ๔) ยังมีการรวมอ านาจและสั่งการจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาค่อนข้างมาก         
มีกระบวนการบังคับบัญชาหลายช้ัน ส่งผลให้สถานศึกษาขาดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ     
ให้สอดคล้องกับบริบทความแตกต่างของพื้นที่    
    ๕) ขาดฐานข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในภาพรวมของกระทรวงฯ และขาดระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ในการน าฐานข้อมูลไปใช้และบูรณาการเข้ากับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานอื่นในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ     
    ๖) การประเมินผลคุณภาพการศึกษาเป็นการประเมินที่เน้นเอกสาร ยังไม่สามารถ
เป็นเชิงประจักษ์ที่เน้นผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของผู้เรียน  รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน     
    ๗) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ ยังเน้นเนื้อหาและความจ า
มากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน     
    ๘) ผู้เรียนยังไม่สามารถเข้าเรียนได้ครบทุกคน และยังมีปัญหาออกกลางคัน     
    ๙) ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิ เศษ ทั้ งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม     
    ๑๐) มีความแตกต่างในเชิงคุณภาพของแต่ละโรงเรียน ทั้งปัจจัยเรื่องขนาด         
ที่ตั้งในเมือง/นอกเมือง  ผู้บริหาร  และทรัพยากรทางการศึกษา                   
    ๑๑) การพัฒนาครูผู้สอน ส่วนใหญ่ยังเป็นรูปแบบการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล       
ซึ่งไม่สามารถท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันเอง ในการเพิ่มทักษะและเทคนิค     
การสอนที่ดี       
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    ๑๒) การจัดสรรอัตราก าลังครูในสาขาการสอนต่างๆ ตามความต้องการจ าเป็น   
ของสถานศึกษาที่ห่างไกลยังไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการขาดครูที่มีคุณภาพในสาขาการสอน          
ที่ขาดแคลน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน     
    ๑๓) การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงฯ ยังมี สัดส่วนของรายจ่ายประจ า           
ที่มากกว่ารายจ่ายลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการลงทุนพัฒนาผู้เรียน     
    ๑๔) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่ระดับ
ภูมิภาคของกระทรวงฯ ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างแท้จริง    
  
 ๔.๑.๓ โอกาส (Opportunity : O)    
   ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ และประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่ง ระบุเป้าหมายและ       
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สามารถน าไปใช้ก าหนดเป็นเป้าหมาย
และแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวงฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    
   ๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม  ซึ่งระบุแนวทาง     
การพัฒนาในด้านการสร้างมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่ม และภาคีต่าง ๆ  ในทุกระดับ ในการร่วม
เป็นกลไกในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ า สามารถน าไปใช้ก าหนดเป็นแนวทางด าเนินงาน          
ในภาพรวมของกระทรวงฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
   ๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม ซึ่งระบุแนวทางการพัฒนาในด้านการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม    
กับคนทุกช่วงวัย และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง  สามารถน าไปใช้ก าหนด
เป็นแนวทางด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวงฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
   ๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ   ซึ่งระบุแนวทางการพัฒนาในด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
ให้มีความทันสมัย มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน  สามารถน าไปใช้
ก าหนดเป็นแนวทางด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวงฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
   ๕) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม          
ซึ่งระบุเป้าหมายในด้านการมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี      
และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ สามารถน าไปใช้ก าหนดเป็นเป้าหมายและ
แนวทางด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวงฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
   ๖) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดด ส่งผลต่อพฤติกรรม       
การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศจ านวนมากที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต         



๖๔ 
 
    ๗) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ ซึ่งผู้สูงอายุ
จ านวนมากที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับพื้นที่ภูมิภาคได้    
        ๘) มาตรฐานการศึกษาชาติ ที่ก าหนดเป้าหมายของประเทศเพื่ อให้สถานศึกษา     
ทุกแห่งยึดเป็นแนวทางส าหรับพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา  ส่งผลให้
กระทรวงฯ สามารถน าไปใช้ก าหนดมาตรฐานข้ันต่ าที่จ าเป็น และสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด
สามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก  รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม ก ากับดูแล           
การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา         
    ๙) กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ก าหนดระดับคุณวุฒิที่เช่ือมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ จะ
ส่งผลให้กระทรวงฯ สามารถเพิ่มพูนคุณวุฒิการศึกษาด้วยระบบเทียบโอนประสบการณ์ รวมทั้งเป็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน     
    ๑๐) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป
การศึกษาไว้อย่างชัดเจน สามารถน าไปใช้ก าหนดเป็นพันธกิจของกระทรวงฯ เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินการในภาพรวมได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
 
  ๔.๑.๔ อุปสรรค (Threat : T)   
    ๑) อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงมีผลกระทบต่อจ านวนเด็กนักเรียน ซึ่งเป็น
ปัจจัยตัวป้อนเข้าสู่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงฯ  ท าให้สถานศึกษาบางแห่งมีจ านวนนักเรียน        
ที่ลดลงมากหรือไม่มีผู้เรียน และสง่ผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาในระดับพื้นที่   
     ๒) การเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ง่ายและรวดเร็วของเด็กนักเรียน จะท าให้เด็กนักเรียน
ขาดสมาธิในการเรียน และมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคม  ตลอดจนมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง  ซึ่งส่งผลให้
กระทรวงฯ ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ให้เด็กนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ตามเป้าหมาย       
    ๓) ผู้ปกครองมีค่านิยมให้บุตรหลานเข้าเรียนต่อในสายสามัญศึกษามากกว่า       
สายอาชีวศึกษา ซึ่งตรงข้ามกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ ท าให้การผลิตก าลังคนในสาย
อาชีวศึกษาของกระทรวงฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย     
    ๔) การย้ายถ่ินที่อยู่หรือเคลือ่นย้ายแรงงานของผูป้กครอง ท าให้เด็กนักเรยีนบางสว่น
ต้องย้ายติดตาม จึงต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน  ส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพของการจัดการศึกษา 
เกิดความสูญเสียในด้านทรัพยากรในการจัดการศึกษาของกระทรวงฯ      
    ๕) สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลต่อการใช้งบประมาณ
ของกระทรวงฯ ส าหรับการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาในระดับพื้นที่ เป็นจ านวน
มากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ   
 
 



๖๕ 
 
๔.๒  กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร     
  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ จุดแข็ง (S)  จุดอ่อน (W)  
โอกาส (O)  และอุปสรรค (T)  โดยปรากฏผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ฯ จ านวน  ๕ รายการ              
๙ รายการ  ๑๐ รายการ  และ ๕ รายการ ตามล าดับ  ซึ่งผลข้อมูลดังกล่าวจะเป็นปัจจัยเบื้องต้น   
ส าหรับการจัดท าสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ           
และในการวิเคราะห์ก าหนดสาระส าคัญฯ นั้น  ข้ันตอนแรกจ าเป็นต้องมีการก าหนดต าแหน่ง         
ทางยุทธศาสตร์ก่อน (Strategic Positioning) เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถก าหนดเป้าหมาย
และทิศทางการด าเนินการได้อย่างถูกต้องชัดเจนในข้ันตอนต่อไป  ทั้งนี้ วิธีการก าหนดต าแหน่ง      
ทางยุทธศาสตร์จะประกอบด้วย การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก และน ามาจัดกระท า (Plot)          
เพื่อแสดงผลลัพธ์ลงบนแผนภาพ (Graph) ดังนี ้  
 
  ๔.๒.๑ กำรค ำนวณค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนักจำกจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค   
 

ล าดับ จุดแข็ง 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การให้คะแนน น  าหนกั ระดับความ
น่าจะเป็น 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน  าหนัก 

S๑ มีสถานศึกษาระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน กระจายอยู่ในเกือบ
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  

3 0.08 3 0.24 

S๒ มีหน่วยงาน ที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลการจัดการศึกษาตามสภาพ
บริบทของพื้นที่ 

2 0.05 4 0.21 

S๓ มีอัตราก าลังข้าราชการครู
เพียงพอ 

2 0.05 4 0.21 

S๔ มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3 0.08 4 0.32 

S๕ ได้รับงบประมาณในระดับที่สูง 1 0.03 4 0.11 
รวม 11 0.29  1.08 

 
ตารางที่ ๔-๑  การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากการวิเคราะห์จุดแข็ง    
 

ล าดับ จุดอ่อน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การให้คะแนน น  าหนกั ระดับความ
น่าจะเป็น 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน  าหนัก 

W๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา       
ขั้นพื้นฐานของผู้เรียน  
อยู่ในระดับที่ต่ า 

3 0.08 5 0.39 



๖๖ 
 

ล าดับ จุดอ่อน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การให้คะแนน น  าหนกั ระดับความ
น่าจะเป็น 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน  าหนัก 

W๒ โครงสร้างในรูปแบบองค์กรหลัก 
ยังมีการบริหารงาน 
แบบแยกส่วน 

3 0.08 4 0.32 

W๓ ขาดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจนในภาพรวมของ
กระทรวงฯ 

3 0.08 5 0.39 

W๔ หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนส่วนใหญ่ ยังเน้นเน้ือหา
และความจ ามากกว่าการพัฒนา
ทักษะผู้เรียน 

3 0.08 4 0.32 

W๕ ผู้เรียนยังไม่สามารถเข้าเรียน 
ได้ครบทุกคน และยังมีปัญหา 
ออกกลางคัน 

3 0.08 4 0.32 

W๖ มีความแตกต่างในเชิงคุณภาพ
ของแต่ละโรงเรียน ทั้งปัจจัย
เรื่องขนาด ที่ตั้ง และทรัพยากร 

3 0.08 4 0.32 

W๗ การจัดสรรอัตราก าลังครูใน
สาขาการสอนต่างๆ ยังขาด
ประสิทธิภาพ 

3 0.08 5 0.39 

W๘ การจัดสรรงบประมาณของ
กระทรวงฯ ยังมีสัดส่วนของ
รายจ่ายประจ ามากกว่างบลงทุน 

3 0.08 4 0.32 

W๙ การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการการศึกษา
ในพื้นที่ระดับภูมิภาคยังมีปัญหา 

3 0.08 4 0.32 

รวม 27 0.71  3.08 

 
ตาราง ๔-๒  การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากการวิเคราะห์จุดอ่อน  
 

ล าดับ โอกาส 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การให้คะแนน น  าหนกั ระดับความ
น่าจะเป็น 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน  าหนัก 

O๑ แผนแม่บทฯ การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม  
การพัฒนาการเรียนรู้  
และการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

2 0.05 5 0.27 



๖๗ 
 

ล าดับ โอกาส 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การให้คะแนน น  าหนกั ระดับความ
น่าจะเป็น 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน  าหนัก 

สามารถน าไปใช้ก าหนดเป็น
เป้าหมาย /แนวทางด าเนินการ
ในภาพรวมกระทรวงฯ 

O๒ แผนแม่บทฯ พลังทางสังคม 
สามารถน าไปใช้ก าหนดเป็น
แนวทางด าเนินงานในภาพรวม
ของกระทรวงฯ  

2 0.05 4 0.22 

O๓ แผนแม่บทฯ ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม 
สามารถน าไปใช้ก าหนดเป็น
แนวทางด าเนินงานในภาพรวม
ของกระทรวงฯ 

2 0.05 5 0.27 

O๔ แผนแม่บทฯ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ สามารถน าไปใช้ก าหนด
เป็นแนวทางด าเนินงานใน
ภาพรวมของกระทรวงฯ 

3 0.08 4 0.32 

O๕ แผนแม่บทฯ การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม สามารถ
น าไปใช้ก าหนดเป็นเป้าหมาย /
แนวทางด าเนินงานในภาพรวม
ของกระทรวงฯ 

3 0.08 5 0.41 

O๖ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ส่งผลดตี่อพฤติกรรม       
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

2 0.05 4 0.22 

O๗ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ประเทศ จะสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการช่วยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับพื้นที่ 

2 0.05 4 0.22 

O๘ มาตรฐานการศึกษาชาติ 
สามารถน าไปใช้ก าหนด
ทรัพยากรมาตรฐานขั้นต่ าที่
จ าเป็นแก่สถานศึกษา  

3 0.08 5 0.41 

O๙ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ จะส่งผล 
ให้สามารถเพิ่มพูนคุณวุฒิ
การศึกษาด้วยระบบเทียบโอน

3 0.08 5 0.41 



๖๘ 
 

ล าดับ โอกาส 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การให้คะแนน น  าหนกั ระดับความ
น่าจะเป็น 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน  าหนัก 

ประสบการณ์ และส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน 

O๑๐ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา สามารถน าไปใช้
ก าหนดเป็นพันธกิจของ
กระทรวงฯ เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินการใน
ภาพรวมได้อย่างสอดคล้องกัน 

3 0.08 5 0.41 

รวม 25 0.68  3.14 

 
ตาราง ๔-๓  การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากการวิเคราะห์โอกาส   
 

ล าดับ อุปสรรค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การให้คะแนน น  าหนกั ระดับความ
น่าจะเป็น 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน  าหนัก 

T๑ อัตราการเกิดของประชากร 
ที่ลดลงส่งผลต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการศึกษา
ในระดับพื้นที่ 

2 0.05 4 0.22 

T๒ การเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ง่าย
ของเด็กนักเรียน มีผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ยง ซ่ึงอาจส่งผลให้
กระทรวงฯ ไม่สามารถสร้าง
ผลลัพธ์ให้เด็กนักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 

3 0.08 4 0.32 

T๓ ค่านิยมให้บุตรหลานเข้าเรียนต่อ
ในสายสามัญศึกษา ท าให้การ
ผลิตก าลังคนในสายอาชีวศึกษา
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1 0.03 4 0.11 

T๔ การย้ายถิ่นที่อยู่หรือเคลื่อนย้าย
แรงงานของผู้ปกครอง ท าให้เด็ก 
ออกจากโรงเรียนกลางคัน  
ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในด้าน
ทรัพยากรในการจัดการศึกษา
ของกระทรวงฯ 

3 0.08 4 0.32 



๖๙ 
 

ล าดับ อุปสรรค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การให้คะแนน น  าหนกั ระดับความ
น่าจะเป็น 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน  าหนัก 

T๕ สถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลต่อ
การใช้งบประมาณของ
กระทรวงฯ เป็นจ านวนมาก 

3 0.08 5 0.41 

รวม 12 0.32  1.38 

 
ตาราง ๔-๔  การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากการวิเคราะห์อุปสรรค    
   
  ๔.๒.๒ กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์จำกกำรค ำนวณค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก   
    จากข้อมูลการค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ จุดแข็ง (S)  จุดอ่อน (W)  โอกาส (O)  และอุปสรรค (T) ซึ่งได้แก่ ๑.๐๘   
๓.๐๘  ๓.๑๔  และ  ๑.๓๘  ตามล าดับ  หลังจากนั้นจึงน าค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักฯ มาจัดกระท า 
(Plot) และแสดงผลลัพธ์ลงบนแผนภาพ (Graph) ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (Strategic Positioning) ได้อย่างชัดเจน ดังภาพ ๔-๑    
 

  
ภาพที่ ๔-๑  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ   
   
  จากแผนภาพ ๔-๑ เมื่อพิจารณาค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก จากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
กระทรวงศึกษาธิการในข้างต้น จะพบว่า การวางกรอบทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการระยะ ๓ ปี
ข้างหน้า ควรจะให้น้ าหนักในการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางลบคือ จุดอ่อน กับสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกคือ โอกาส  ซึ่งเป็นการ

O, 3.14
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T, 1.38

W, 3.08
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๗๐ 
 
ให้ความส าคัญกับ “การใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อมาลดจุดอ่อน (W-O Strategy)” โดยเน้นไปที่การ
วางระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดความ
คล่องตัวร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และ
คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติได้ในอนาคต   
 
๔.๓  เป้ำหมำยกำรพัฒนำของกระทรวงศึกษำธิกำร (ENDs)   
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวความคิดเรื่องยุทธศาสตร์   แนวความคิดเรื่องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   แนวความคิดเรื่องการสร้างความรับผิดชอบร่วมในการจัดการศึกษา   
แนวความคิดเรื่องการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  รวมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท านโยบาย จัดท าแผน งบประมาณ และ  
การประเมินผลในระดับกระทรวง  ที่ส าคัญคือการวิเคราะห์เป้าหมายและแนวทางของแผนแม่บท  
ตามแนวคิดเรื่องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ             
   พบว่า เมื่อได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่เน้นไปที่การวาง
ระบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เป็นผู้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดความ
คล่องตัวร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ แล้วนั้น  กระทรวงศึกษาธิการจึงสามารถก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษาในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับเป้าหมายตามกรอบ
ระยะเวลาที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดไว้ ได้แก่    
   ๑) คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ   
    ๒) ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๓) สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพื้นฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    ๔) ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    ๕) ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
    ๖) ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ 
ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม  จังหวัด และภาค    
   ๗) ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
   ๘) ผู้ เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ๙) มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่
จังหวัดและภาค 
   ๑๐) ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน   
 



๗๑ 
 
๔.๔  ประเด็นยุทธศำสตร์ (WAYs) และวัตถุประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์   
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวความคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แนวความคิด
เรื่องแนวความคิดเรื่องการสร้างความรับผดิชอบร่วมในการจัดการศึกษา  แนวความคิดเรื่องการศึกษา
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน  แนวความคิดเรื่องยุทธศาสตร์  ทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิดกับแนวความคิดการ
บริหารการศึกษา   ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้   รวมทั้ง
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย ๔.๐ สู่ศตวรรษที่ ๒๑  และงานวิจัยเรื่อง
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ   
  พบว่า หลังจากที่ได้วางเป้าหมายการพัฒนาทีชั่ดเจนแลว้  ในการที่ท าให้กระทรวงศึกษาธิการ
สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้ จะต้องมีการก าหนดประเด็นการปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว โดยพิจารณาจากปัจจัยส าคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ที่ได้จาก
การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถ ถ่ายทอดไปสู่   
ประเด็นการปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะประกอบด้วย ปัจจัยด้านหลักสูตร   ปัจจัยด้านกระบวน 
การเรียนรู้    ปัจจัยด้านการวัดและประเมินผล   ปัจจัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ปัจจัยด้านการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา   ปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรม   ปัจจัยด้านการเข้าถึง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   ปัจจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงสามารถ
ก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   
    
  ๔.๔.๑  ประเด็นยุทธศำสตร์    
    ๑) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล    
     ๒) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
     ๓) ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ    
     ๔) เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
    ๕) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา     
   ๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
  ๔.๔.๒ วัตถุประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์    
   ๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู ้การวัดและ
ประเมินผล   
                  วัตถุประสงค์      
          ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน มีทักษะการเรียนรู้ที่คอบคลุมทั้งด้าน
วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิตและสุขภาวะที่ดี  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิง



๗๒ 
 
สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา  มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม    
และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด าเนินชีวิต   ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ   รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสามัคคีปรองดอง    
   ๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
       วัตถุประสงค์    
       ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา             
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปญัญา  
มีความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมี         
ขวัญก าลังใจที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้ งมีแผนการพัฒนาและการใช้อัตราก าลังครูให้มี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับปฐมวัย ครูระดับอาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม   
   ๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ   
       วัตถุประสงค์    
        มีการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีปริมาณ
เพียงพอ โดยมีคุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  ผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านพหุปัญญา สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ  ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้รับการศึกษา  
เพื่อฝึกอาชีพตาม  ความถนัดและความสนใจ  รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม    
   ๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
       วัตถุประสงค์    
        ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน       
และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท      
ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการเด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  รวมทั้งมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์
เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้    
   ๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การศึกษา  
       วัตถุประสงค์    
        ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา



๗๓ 
 
เข้าถึงทรัพยากรพื้นฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม          
องค์ความรู้และทักษะ ต่อยอดการประกอบอาชีพ /การปฏิบัติงาน  รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บ
รวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของ
ประเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์          
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้   
   ๖) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน   
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    
       วัตถุประสงค์    
        ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการบริหารงาน
การศึกษามากยิ่งข้ึน มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โดยการกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค  สถานศึกษาทุกระดับ            
มีมาตรฐานข้ันต่ าตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการ
ส่งเสริมพลังทางสังคมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาด าเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา  รวมทั้งมีกลไกการน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
มาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพื้นที่ชุมชน เพื่อน าไปใช้ส าหรับการประกอบอาชีพได้    
 
๔.๕  มำตรกำรภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ (MEANs)    
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดเรื่องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แนวความคิด
เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แนวความคิดเรื่องแนวความคิดเรื่องการสร้างความรับผิดชอบร่วม
ในการจัดการศึกษา  แนวความคิดเรื่องการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน    ทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิด
กับแนวความคิดการบริหารการศึกษา   ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอนและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  รวมทั้งงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย ๔.๐ สู่ศตวรรษที่ ๒๑   
และงานวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ   
  พบว่า เมื่อได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์แล้ว       
ในข้ันตอนต่อไป จ าเป็นต้องวิเคราะห์หามาตรการเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติ  
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ให้สามารถเกิดผลผลิตผลลัพธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
เพื่อใช้เป็นกรอบส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  แผนปฏิบัติการ  แผนงบประมาณ  แผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม  ซึ่งในก าหนดมาตรการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์จะใช้ TOWS Matrix       
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ดังตาราง ๔-๕    
 



๗๔ 
 

สภาพแวดล้อมของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

           (จุดแข็ง : S) 
S๑  S๒  S๓  S๔  S๕   

         (จุดอ่อน : W) 
W๑  W๒  W๓  W๔  W๕   
W๖  W๗  W๘  W๙ 

          (โอกาส : O) 
O๑  O๒  O๓  O๔  O๕   
O๖  O๗  O๘  O๙  O๑๐ 

    S-O : มำตรกำรขยำยผล 
- ขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
- น ากระบวนการลูกเสือมาใช้ในกิจกรรม
เสริมทักษะชีวิตผู้เรียนอย่างเข้มข้น 
- ประสานงานกับสถาบันการศึกษาที่ผลิต
ครู เพ่ือร่วมวางแผนการผลิตคร ู
- ขยายการศึกษาสายอาชีวศึกษา 
- จัดท าแผนเพ่ิมการผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษา 
- เร่งขยายผลการจัดการอาชีวศึกษา 
ในระบบทวิภาคี 
- ส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถสร้าง
นวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจ 
- ขยายผลการน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
สู่การปฏิบัติ 
- น ากลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา 
- ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยให้
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ชุมชน ท้องถิ่น 
- ขยายช่องทางการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
- จัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ทันสมยั
ให้แก่ทุกสถานศึกษา 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่สถานศึกษา 
เพ่ือรองรับการเรียนการสอนทางไกล 
- สนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดการสอน 
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะระดับอนุบาล 
- ขยายผลนวตักรรมการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาน าร่อง ในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 
- สร้างกลไกการบริหารจัดการการศึกษา
ในพ้ืนที่ระดับภาคภูมิศาสตร ์
 

   W-O : มำตรกำรเชิงพัฒนำ 
- พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
- พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นของการศึกษา
นอกระบบ 
- จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพหุปัญญาของ
ผู้เรียนรายบุคคล 
- จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
โดยกิจกรรมโครงงาน 
- พัฒนาระบบประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์มาตรฐาน
การศึกษาของชาต ิ
- พัฒนาครูให้มีความสามารถในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
- พัฒนากระบวนการนิเทศ การวดัผล 
การประเมินผลครู 
- พัฒนาการศึกษานอกระบบให้มี
มาตรฐาน 
- สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 
- จัดท าระบบฐานข้อมูล (Big Data) 
- ก าหนดหลักเกณฑ์และกลไกการจัดสรร
ทรัพยากรทางการศึกษา โดยใช้จังหวดั
เป็นฐาน 

 

         (อุปสรรค : T) 
T๑  T๒  T๓  T๔  T๕ 
 

   S-T : มำตรกำรเชิงป้องกัน 
- ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาต ิ
- ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล และ
จัดท าแผนการใช้อัตราก าลังคร ู

  W-T : มำตรกำรชะลอตัว 
- ลดภารกิจของครูด้านอ่ืนๆ ในโรงเรียน 
ที่ไม่ใช่ภารกิจด้านการสอน 
- ทบทวนหลักเกณฑ์ อัตราเงินและวิธีการ
จัดสรรเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ



๗๕ 
 

สภาพแวดล้อมของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

           (จุดแข็ง : S) 
S๑  S๒  S๓  S๔  S๕   

         (จุดอ่อน : W) 
W๑  W๒  W๓  W๔  W๕   
W๖  W๗  W๘  W๙ 

- วางรากฐานทักษะอาชีพของผู้เรียน   
ทุกระดับให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลย ี
- ปรับปรุงโครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีเอกภาพ 
- ปรับปรุงเกณฑ์การรับนักเรียนต่อ       
ที่เหมาะสม  
 

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ทบทวนกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

 

 
ตาราง ๔-๕  การก าหนดมาตรการด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix    
  
   จากตาราง ๔-๕ จะพบว่ากระทรวงศึกษาธิการสามารถก าหนดมาตรการที่เกิดจาก
การจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอก
ทางบวกคือโอกาส (Opportunity)   การจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางลบคือจุดอ่อน 
(Weak) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกคือโอกาส (Opportunity)   การจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบคืออุปสรรค 
(Threat)  และการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางลบคือจุดอ่อน (Weak) และสภาพแวดล้อม
ภายนอกทางลบคืออุปสรรค (Threat)  ดังนั้น จึงสามารถก าหนดมาตรการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์      
ของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง ๖ ประเด็น ได้ดังนี้      
   ๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู ้การวัดและ
ประเมินผล    
        มาตรการ    
         ๑.๑) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน           
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย   
          ๑.๒) พัฒนาและให้การรับรองหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งจัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อผลักดันให้มีการเช่ือมโยงระหว่างวุฒิการศึกษา
และมาตรฐานอาชีพ          
         ๑.๓) พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นของการศึกษานอกระบบให้มี
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ
ที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้เรียนวัยก าลังแรงงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที่   



๗๖ 
 
           ๑.๔) น ามาตรฐานการศึกษาของชาติมาใช้เป็นเป้าหมายและกรอบส าหรับการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด     

            ๑.๕) จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพหุปัญญาของผู้เรียนตามศักยภาพ และสร้าง
ทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและมีงานท า    

           ๑.๖) จัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  (Active Learning) โดยใช้
สถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่  และก าหนด
กิจกรรมให้ผู้เรียนและครูได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน      

             ๑.๗) ออกแบบการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน  
และเพิ่มระดับด้วยการเรียนการสอนวิชาภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) อย่างต่อเนื่อง      

             ๑.๘) จัดการเรียนรู้และกิจกรรมโครงงานด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และภูมิสังคม  บูรณาการร่วมกับการส่งเสริมการน าคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมาสู่ผู้เรียน (STAR STEMS)   

            ๑.๙) น ากระบวนการลูกเสือมาใช้ในกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตผู้เรียนอย่าง
เข้มข้น  ตลอดจนพัฒนา /ปรับปรุงให้ค่ายลูกเสือเป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบ
วินัย  การมีจิตอาสา  และการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม        

            ๑.๑๐) ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม    
            ๑.๑๑) ส่งเสริมการเรียนรู้ในการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต   

            ๑.๑๒) ส่งเสริมการเรียนรูเ้พื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักในการเลือกรับ /
การส่งต่อข้อมูลข่าวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้อง           

          ๑.๑๓) จัดท าแผนขับเคลื่อน /ขยายผลการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา       
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามกฎหมายว่าด้วยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา    

          ๑.๑๔) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม      
พหุวัฒนธรรม  การขจัดความขัดแย้ง และกิจกรรมสันติศึกษา รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านอาชีพ          
ให้เยาวชน ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ มีงานท าในพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้   

           ๑.๑๕) ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรฐานสมรรถนะ   

           ๑.๑๖) พัฒนาระบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ   
 
   



๗๗ 
 
   ๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
        มาตรการ    
        ๒.๑) พัฒนาครูให้มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้            
แบบบูรณาการ  ที่มุ่งเน้นพหุปัญญาที่หลากหลาย การกระตุ้นความคิดและจินตนาการของผู้เรียน  
รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มความสามารถด้านภาษาและด้านดิจิทัลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
          ๒.๒) จัดท าแผนเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบ ให้ครูสามารถ
ปรับบทบาทเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ และสอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตร            
โดยใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาใช้สนับสนุนในการขับเคลื่อนแผนฯ     

          ๒.๓) พัฒนากระบวนการนิเทศ การวัดผล การประเมินผลครู  ที่สะท้อนต่อ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน    

           ๒.๔) ประสานงานกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู เพื่อร่วมวางแผนการผลิตและ
พัฒนาครู  ให้ตรงกับความต้องการของการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับ /ทุกประเภทการศึกษา    

         ๒.๕) ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล และจัดท าแผนการใช้อัตราก าลังครูให้มี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความส าคัญกับครูอนุบาล (ปฐมวัย) และครูอาชีวศึกษา   

          ๒.๖) ทบทวนและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้เอื้อ
ต่อการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และพื้นที่ทุรกันดาร    

          ๒.๗) ก าหนดให้สถาบันที่มีหน้าที่ในการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องระบบหลักสูตร บทบาทการอ านวยการเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน   
         ๒.๘) สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้แก่ครู เช่น ลดภารกิจอื่นๆ ในโรงเรียน
ที่ไม่ใช่ภารกิจด้านการสอน  แก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ  ปรับปรุง/สร้างบ้านพักครูในพื้นที่
ที่ห่างไกล   
    
   ๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ    
        มาตรการ    
        ๓.๑) ขยายการศึกษาสายอาชีวศึกษาให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกับสายสามัญ และ
ส่งเสริมค่านิยมและภาพลักษณ์ของการเรียนอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
         ๓.๒) จัดท าแผนเพิ่มการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้อง ให้เพียงพอกับความต้องการในสาขาเป้าหมายที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้ าน
โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านอุตสาหกรรม  ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร        



๗๘ 
 
          ๓.๓) ผลิตก าลังในภาคการบริการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับแนวโน้มทิศทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ       

          ๓.๔) เร่งขยายผลการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี เพื่อเช่ือมโยงภาค
การศึกษากับการปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ และพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะข้ันสูง    

          ๓.๕) วางรากฐานทักษะอาชีพของผู้เรียนทุกระดับให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และเสริมให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ส าม เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะส าหรับการท างานรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง    

(SMEs และ Start up)    

          ๓.๖) สนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ช่วยสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ๆ แก่ประเทศ โดยจัดหาโอกาสท างาน /ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรส าคัญ
ต่างๆ   

          ๓.๗) ส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถสร้างนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น   
           ๓.๘) ส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเชิงสังคม       
โดยเน้นงานวิจัยที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในเชิงพื้นที่ระดับภาคภูมิศาสตร์    

          ๓.๙) ขยายผลการน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
จัดท าระบบเทียบโอนความรู้และทักษะของผู้เรียนจากงานสายอาชีพในสถานประกอบการ  รวมทั้ง
จัดท าระบบใบรับรองส าหรับแรงงานที่ระบุเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและการฝึกอบรม       
เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและระดับฝีมือแรงงาน     
           ๓.๑๐) เพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพท้องถ่ินในโรงเรียนมัธยมศึกษา         
ตอนปลายสายสามัญในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น EEC  SEC  SEZ    
    
   ๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิต    
        มาตรการ    
        ๔.๑) ทบทวนหลักเกณฑ์ อัตราเงินและวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เหมาะสมกับสภาพฐานะที่แท้จริงของผู้เรียน  
         ๔.๒) น ากลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการ              
การด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา โดยเน้นกลุ่มเด็กปฐมวัย  กลุ่มเด็กวัยเรียนที่พลาดโอกาส
จากการเข้าศึกษาในระบบปกติ  และครูที่สอนเด็กด้อยโอกาส       



๗๙ 
 
          ๔.๓) จัดท าระบบประกันโอกาสการเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ โดยเน้นกลุ่มเด็กพิการ และกลุ่มเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  รวมทั้ง ค้นหาวิธีการ
จัดเตรียมความพร้อมให้เด็กที่มีปัญหาในด้านการสื่อสารทางภาษา    

          ๔.๔) พัฒนาการศึกษานอกระบบให้มีมาตรฐาน โดยเน้นกลุ่มเด็กที่หลุดออกจาก
ระบบการศึกษาปกติ  กลุ่มเด็กในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคม และกลุ่มวัยก าลังแรงงาน    
          ๔.๕) ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ชุมชน ท้องถ่ิน 
โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ    

          ๔.๖) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่สูง พื้นที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล     

          ๔.๗) พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e – Library) เพื่อการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน   
     
   ๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   
        มาตรการ    
        ๕.๑) เพิ่มและขยายช่องทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปในการเรียน
การสอน เพื่อสร้างความคุ้นเคยและยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ส าหรับเป็นฐาน
ในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ   
           ๕.๒) จัดหาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงที่ทันสมยั
ให้แก่ทุกสถานศึกษา   

            ๕.๓) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ดิจิทัล   
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้และการสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่อง       
           ๕.๔) ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน หนังสือและต าราเรียนในระบบ
ดิจิทัล    
           ๕.๕) จัดท าระบบฐานข้อมูล (Big Data) และระบบรายงานผลการใช้ฐานข้อมูล   
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  และสามารถเช่ือมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของส่วนราชการ/ หน่วยงานอื่น ๆ    

           ๕.๖) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานแก่สถานศึกษา เพื่อให้สามารถรองรับ   
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT  DLTV และ ETV               

           ๕.๗) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้เชิงลึก      
ผ่านบทเรียนที่หลากหลาย (Massive Open Online Course : MOOCs) รวมทั้งส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมส าหรับค้นหาช่องทางในการสร้างอาชีพ    
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   ๖) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา     
        มาตรการ    
        ๖.๑) ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้มี เอกภาพและเกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการในภาพรวม  เพื่อให้สามารถด าเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน     

           ๖.๒) ทบทวน /ปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 
เหมาะสม และเอื้อต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน   
            ๖.๓) สนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดการสอนให้มากข้ึน โดยเฉพาะระดับอนุบาล
และโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบ  ปรับปรุงระเบียบการจัดต้ังโรงเรียนเอกชนให้มีความยืดหยุ่น
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการลงทุน  รวมทั้งทบทวนการก าหนดเพดานการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม     
          ๖.๔) ขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีปฏิบัติที่ดีของ
สถานศึกษาน าร่อง ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินผลการจัดการศึกษา 
และรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบถึงผลสัมฤทธ์ิ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เกิดความร่วมมือ /
เครือข่ายมากยิ่งข้ึน       
           ๖.๕) ก าหนดหลักเกณฑ์และกลไกการจัดสรรงบประมาณ อัตราก าลังบุคลากร 
อาคารสถานที่ และทรัพยากรทางการศึกษา ไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ (School 
Mapping / Education Mapping)  โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ตามสภาพความต้องการจ าเป็นที่แท้จริง   
           ๖.๖) สร้างกลไกการบริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่ระดับภาคภูมิศาสตร์    
ได้แก่ ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคใต้  และภาคใต้ชายแดน 
ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล เพื่อน าการศึกษาไปสู่การสนับสนุนการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ
และด้านความมั่นคง      

           ๖.๗) ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา      
ทั้งในรูปแบบอนุบาลศึกษา ช้ันเด็กเล็ก ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมแต่ละท้องถ่ิน โดยร่วมกับภาคส่วน
ต่าง ๆ ในพื้นที่ (บ้าน โรงเรียน และชุมชน)    

           ๖.๘) ปรับปรุงเกณฑ์การรับนักเรียนต่อที่เหมาะสม โดยให้มีพื้นที่บริการ
การศึกษาและสถานศึกษาที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ จากระดับอนุบาลต่อประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย /อาชีวศึกษา ตามล าดับ   
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๔.๖  สรุปผล   
  จากข้อวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ    
ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สรุปได้ว่า สามารถ
น าผลจากการวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แนวความคิดเรื่องการสร้าง           
ความรับผิดชอบร่วมในการจัดการศึกษา แนวความคิดเรื่องการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แนวความคิดเรื่องยุทธศาสตร์  แนวคิดความเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ   แนวความคิดเรื่ องแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิดกับแนวความคิดการบริหารการศึกษา  ทฤษฎี      
การเรียนรู้ และทฤษฎีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ     
การพัฒนาการศึกษา  เพื่อมาก าหนดเป็นกรอบความคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในห้วงปี  ๒๕๖๓ จนถึงปี ๒๕๖๕  ส าหรับแก้ไขปัญหาจากเดิม                    
ที่กระทรวงศึกษาธิการยังไม่เคยมีการจัดท ายุทธศาสตร์ในภาพรวม  ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านคุณภาพ ปัญหาโอกาส 
และปัญหาด้านการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ  แต่เมื่อได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จะส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถ   
มีเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งองค์ประกอบของยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ           
จะสอดคล้องกับแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตร์ของธีรนันท์ นันทขว้าง (๒๕๕๖) ที่ได้สรุปความหมาย
ของค าว่ายุทธศาสตร์ ไว้ว่า  ยุทธศาสตร์  หมายถึง วิธีการ (Ways) ที่จะน าพลังอ านาจ (Power)      
มาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Objective) ที่ก าหนดไว้ ยุทธศาสตร์จึงเป็นตัวเช่ือมระหว่างทรัพยากร 
(Means) กับเป้าหมาย (Ends) ดังนี ้  
    
 ๔.๖.๑ ภาพรวมผลของการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ            
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ไม่ว่าจะเป็น เป้าหมาย
คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึนโดยผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ   เป้าหมาย
ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาได้รับการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงกับสภาพ
ตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม  จังหวัด และภาค  เป้าหมายก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ   และเป้าหมายผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพ
และโภชนาการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  และในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้แก่   
ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล   ยุทธศาสตร์พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา   ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ    ยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต   ยุทธศาสตร์ส่ง เสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา              
และยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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จะมีความสอดคล้องกับกรอบการพิจารณาและตัวช้ีวัดการศึกษาที่สะท้อนถึงคุณภาพขององค์การ 
UNESCO  ได้แก่ กรอบของการศึกษาที่มีคุณภาพการจะประกอบด้วย  ๑) ลักษณะของผู้เรียน          
๒) กระบวนการเรียนการสอน  ๓) เนื้อหาสาระ  และ ๔) ระบบ  โดยมีตัวช้ีวัดที่ส าคัญภายใต้กรอบฯ 
คือ  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ     ครูมีคุณภาพ      
ในการสอนและมีเทคนิคการสอนที่กระตือรือร้น    การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีนิยามชัดเจน   
โดยครอบคลุมการวัดความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณค่า    หลักสูตรสอดคล้องและสนองความต้องการ
ของสังคมและที่พัฒนามาจากความรู้และประสบการณ์ของครูและผู้เรียน    สิ่งอ านวยความสะดวก
และอุปกรณ์การศึกษามีเพียงพอเหมาะสม    สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นระเบียบเรียบร้อย                
ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย   การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   และความเคารพและผูกพัน      
กับชุมชนท้องถ่ิน และวัฒนธรรม      
 
  ๔.๖.๒ ผลจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ได้แก่  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่คอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ 
วิชาชีวิตและ สุขภาวะที่ดี  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้ างสรรค์ และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนได้  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ ๒๑  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา  มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  และสามารถอยู่ร่วมกัน        
ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง จะมีความสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องการศึกษากับ       
การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มุ่งจะเสริมพลังอ านาจของประชาชนให้ตัดสินใจโดยมีความรับผิดชอบในการ
สร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน  โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่จะท าให้สังคมที่ยั่งยืนประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งทักษะดังกล่าวประกอบด้วย   ๑) การคิดเชิงวิจารณญาณ  ๒) การสื่อสารด้วยการพูด 
การเขียน และการแสดงด้วยสัญลักษณ์      ๓) การร่วมมือกัน การท างานร่วมกัน     ๔) การจัดการ
ความขัดแย้ง   ๕) การจัดการความขัดแย้งการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการวางแผน   ๖) การใช้
เทคโนโลยี สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม   ๗) การมีส่วนร่วมและการ      
ลงมือปฏิบัติของพลเมืองของประเทศ   และ ๘) การประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการเรียนรู้
และปรับปรุง   ที่ส าคัญคือ ผลจากมาตรการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่พฒันาหลักสตูร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ได้แก่  การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพหุปัญญาของผู้เรียน         
ตามศักยภาพ   การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) โดยใช้สถานการณ์จริง    
การออกแบบการเรยีนรูเ้พื่อฝกึทกัษะการคิดแบบมเีหตุผลและเป็นข้ันตอน  และการจัดการเรยีนรู้ดว้ย
กิจกรรมโครงงาน  จะมีความสัมพัน ธ์สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้ วยตนเอง 
(Constructivism) ซึ่งให้ความสนใจกับกระบวนการรู้คิด (Cognition) ซึ่งเป็นกระบวนทางปัญญา      
ที่มีหลักการว่า ผู้เรียนต้องเป็นผู้กระท า ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นการประมวลผลทางสมอง  
เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ ซึ่งความรู้ที่แข็งแกร่งและงอกงาม
เกิดข้ึนจากการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่น หรือได้พบเห็น   



๘๓ 
 
สิ่งใหม่ ๆ แล้วเช่ือมโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่     
 
  ๔.๖.๓ ผลจากมาตรการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาครู ที่ได้แก่ การพัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่มุ่งเน้นพหุปัญญาที่หลากหลาย 
การกระตุ้นความคิดและจินตนาการของผู้เรียน    การจัดท าแผนเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพครู
อย่างเป็นระบบ ให้ครูสามารถปรับบทบาทเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ และสอดคล้องกับการปรับปรุง
โครงสร้างของหลักสูตร   และการพัฒนากระบวนการนิเทศ การวัดผล การประเมินผลครู ที่สะท้อน
ต่อผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน  จะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับงานวิจัยของพรชัย เจดามาน และคณะ 
(๒๕๖๐)  ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย ๔.๐ สู่ศตวรรษที่ ๒๑  โดยผล
การศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงครู ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ มีพื้นฐานแน่นพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่   
การจัดระบบความรู้ จัดการความรู้ มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน และมีความรู้จริง        
พร้อมที่จะถ่ายทอด  การยอมรับสองด้าน ทั้งทางการปฏิบัติ รับการป้อนกลับ ช่วยการพัฒนาการของ
ผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนรู้ การเป็นผู้ก ากับการเรียนรู้ทั้งของตนเองและผู้เรียน เปลี่ยนแปลง
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ แก่ผู้เรียน    
 
  ๔.๖.๔ ผลจากประเด็นยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ  
ความต้องการของประเทศ  ที่มีวัตถุประสงค์ การผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีที่มีปริมาณเพียงพอ โดยมีคุณภาพ สมรรถนะ ทักษะในการปฏิบัติงาน  สามารถต่อยอดการ
ประกอบอาชีพ  ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้รับการศึกษาเพื่อฝึกอาชีพตาม  ความถนัดและความสนใจ  
รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางสังคม  รวมทั้งผลจากมาตรการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ เพิ่มกิจกรรม
เสริมทักษะวิชาชีพท้องถ่ินในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เช่น EEC  SEC  SEZ  จะมีความสอดคล้องกับความหมายของ“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”         
ตามแนวคิด ISO 9000 (Hoyle, 2009) ที่กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพหรือการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาเป็นการด าเนินการทั่วทั้งองค์การ เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ทั้งองค์การ ผู้ปกครอง และ
ชุมชน การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพโดยวิธีการสร้างมาตรฐานหรือนวัตกรรม และสร้างมาตรฐาน
ข้ึนมาใหม่  ผ่านกระบวนการที่เริ่มต้นจากการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาผ่านกระบวนการวิจัย
และพัฒนา  (R & D)  ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาดังกล่าว จะท าให้เห็นได้ว่า การศึกษา
เป็นระบบซับซ้อน ที่มีบริบททางการเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ฝังรากอยู่ และมิติต่าง ๆ จะมี 
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน    
 
  ๔.๖.๕ ผลจากประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ที่ก าหนดวัตถุประสงค์ ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง      



๘๔ 
 
เท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และผลจาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่ก าหนดวัตถุประสงค์
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร
พื้นฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะ    
ต่อยอดการประกอบอาชีพ /การปฏิบัติงาน  จะมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา เงารังษี 
(๒๕๕๙) ที่ได้ศึกษาเรื่องการศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะในเรื่องของ
การพัฒนาผู้อยู่นอกระบบการศึกษาและขาดโอกาส ให้มีความเสมอภาพและลดความเหลื่อมล้ า     
ทางโอกาส ด้วยการมีการจัดการศึกษาให้ประชากรทีไ่ม่อยู่ในกลุ่มของการศึกษาในระบบ ได้มีบทเรียน 
แบบเรียนความรู้ที่ถ่ายทอดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างให้
สมาชิกของชุมชนและสังคมเป็นประชากรที่มีการศึกษาตลอดชีวิต (life – long education)    
  
  ๔.๖.๗ ผลจากการก าหนดเป้าหมายระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน                
และยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ที่มีวัตถุประสงค์คือ ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการบริหารงาน
การศึกษามากยิ่งข้ึน มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับ     
การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โดยการกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค  สถานศึกษาทุกระดับ       
มีมาตรฐานข้ันต่ าตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการ
ส่งเสริมพลังทางสังคมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาด าเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา  รวมทั้งมีกลไกการน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
มาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพื้นที่ชุมชน เพื่อน าไปใช้ส าหรับการประกอบอาชีพได้   จะสอดคล้องกับ
แนวความคิดเรื่องการสร้างความรับผิดชอบร่วมในการจัดการศึกษา ขององค์กร United States 
Agency for International Development (USAID) ที่ได้อธิบายถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป้าหมายดังกล่าว จะต้อง
ด าเนินการทั้งในระดับนโยบายและในระดับสถานศึกษา โดยในระดับนโยบายมีรัฐบาลเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการสร้างความรับผิดชอบร่วมของคนในสังคมในการร่วมตรวจสอบเป้าหมายการจัดการศึกษา และ
กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและด้านวิชาการ 
เพื่อช่วยให้สถานศึกษา  ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้เรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็น
อิสระตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  รวมทั้งยังสอดคล้องกับการบริหารการศึกษา
ตามทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิด    ที่มองว่าองค์การทางการศึกษาทั้งในระดับกระทรวงศึกษาธิการ      
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนการศึกษาและมีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องพยายามหาวิธีปรับโครงสร้างขององค์การ         



๘๕ 
 
ให้สามารถต่อต้านสภาพแวดล้อมที่เข้ามาคุกคามเพื่อท าให้องค์การเสื่อมถอย)    
  
  ส าหรับข้อเสนอแนะในการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ    
ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ     
ให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายนั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน    
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ควรจะถ่ายทอดสาระส าคัญของยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนา (ENDs)  ประเด็นยุทธศาสตร์ (WAYs)  วัตถุประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์   และมาตรการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (MEANs)  โดยวิเคราะห์สาระส าคัญดังกล่าว
บรรจุลงสู่แผนปฏิบัติราชการ  แผนปฏิบัติการ  แผนงบประมาณ  และแผนงานของหน่วยงาน          
ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ภูมิภาค /จังหวัด  และในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ควรจะต้องมี
การสร้างการสื่อสารให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบและเกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนในยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  โดยผ่านกลไกที่ส าคัญคือ การประชุมผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งคณะกรรมการคณะส าคัญต่างๆ      
  นอกจากนี้ ควรมีการประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวง 
ศึกษาธิการภายใตยุ้ทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยจ าเป็นต้องมีการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่สามารถสะท้อนต่อการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ระบุไว้  และควรมีการก าหนดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ     
ในแต่ละตัวช้ีวัด เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ        
เมื่อสิ้นสุดปี ๒๕๖๕      
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