
ยุทธศาสตร์การน า “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579” 
ไปสู่การปฏิบัติระดับภาค

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา     กระทรวงศึกษาธิการ



มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 

• เห็นชอบ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2560 - 2579และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต่อไป

• ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามแผนฯ และให้ติดตามและ
ประเมินผลเป็นระยะ ๆ 

• ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงต่าง ๆ พิจารณาด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

• ให้ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งเรื่อง (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับ
การเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



บัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งเรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 ให้ทราบ ดังนี้

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

• ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ
• เลขาธิการ ก.พ.
• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ
• เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
(กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ)



พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

มาตรา 33 ก าหนดให้
• สภาการศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา

กับการศึกษาทุกระดับ 
มาตรา 34  ก าหนดให้
• คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตร

การอาชีวศึกษาทุกระดับ
• คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา

ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ



ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
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ความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน

การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและเท่าเทียม

กันทางสังคม

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ                      
และสังคมแห่งชาติ                           

ฉบับที่ ๑๒                       
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การเสริมสร้างความมั่นคง

แห่งชาติฯ

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

การจัดการศึกษา                 
เพื่อความม่ันคงของ

สังคมและประเทศชาติ

การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย      

และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ

การพัฒนาศักยภาพ        
คนทุกช่วงวัย และ       

การสร้างสังคม                   
แห่งการเรียนรู้

การสร้างโอกาส        
ความเสมอภาค และ

ความเท่าเทียม                  
ทางการศึกษา

การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ

ระบบบริหาร                      
จัดการศึกษา

แนวทางการจัดท าแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (แรงงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘
พัฒนาวิทย์ฯ/เทคโนโลย/ี

วิจัย/นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
พัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๙
พัฒนาภาคเมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ป้องกันการทุจริตฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมฯยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างความเข้มแขง็    

ทางเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐
ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างความเป็นธรรม                  

ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งปม.
รายจ่ายประจ าปี งปม. ๒๕๖๒ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ
ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน

ด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ลดความเหลี่อม
ล้ าและสร้างการเติบโต

จากภายใน

ด้านการจัดการน้ าและ
สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ



ความเชื่อมโยงของแผนพฒันาการศกึษา

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนการศึกษาแห่งชาติ                    
พ.ศ. 2560 - 2579

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา

Area

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณปี 2562

AgendaFunction

ระดับภาค

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคใต้ชายแดน

นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนจัดตั้งงบประมาณปี 2562



การขับเคลือ่นแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
หน่วยงานสังกัด ศธ.                

ในจังหวัด
กศจ. สอศ. สกอ.

สช. กศน. คุรุสภา สกสค.

หน่วยงานอื่น ๆ พม.

กห. สธ.

อปท.

ฯลฯ

แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน

ภาค 15 : เชียงใหม่
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง 
ล าพูน
ภาค 16 : เชียงราย
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่
ภาค 17 : พิษณุโลก
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย อุตรดิตถ์
ภาค 18 : นครสวรรค์
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร 
อุทัยธานี

ภาค 10 : อุดรธานี
บึงกาฬ เลย หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี
ภาค 11 : สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
ภาค 12 : ขอนแก่น
กาฬสินธุ์  ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ภาค 13 : อุบลราชธานี
ยโสธร  ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 
อุบลราชธานี
ภาค 14 : นครราชสีมา
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ภาค 1 : ปธุมธานี
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี กรุงเทพมหานคร
ภาค 2 : ลพบุรี
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
ภาค 3 : ฉะเชิงเทรา
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 
ฉะเชิงเทรา
ภาค 4 : ราชบุรี
กาญจนบุร ีนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
ภาค 5 : สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

ภาค 3 : ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ
ภาค 4 : ชลบุรี
จันทบุรี  ชลบุรี ตราด ระยอง

ภาค 6 : นครศรีธรรมราช
ชุมพร  นครศรีธรรมราช พัทลุง   
สุราษฎร์ธานี
ภาค 7 : ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต  ระนอง

ภาค 8 : ยะลา
นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา  สงขลา  
สตูล

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มูลค่าสูง

หลุดพ้นจากความยากจน                        
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง ฐานเศรษฐกิจชั้นน า ฐานเศรษฐกิจชั้นน า

ฐานการสร้างรายได้                       
ที่หลากหลาย

พัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อความม่ันคง

แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาภาค

สพป./สพม.

• นโยบายต้นสังกัด
• แผนพัฒนาการศึกษา (พื้นฐาน-อาชีวะ-อุดม)
• ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
• นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด





กรอบแนวคิดของแผนการศึกษาแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้อง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

การเข้าถึงโอกาส
การศึกษา (Access)

ความเท่าเทียม
(Equity)

คุณภาพ
(Quality)

ประสิทธิภาพ
(Efficiency)

การตอบโจทย์บริบท               
ที่เปลี่ยนแปลง
(Relevancy)

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลลัพธ์สุดท้าย



6 ยุทธศาสตร์  ของแผนการศึกษาแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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เป้าหมายตัวชี้วัดของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

8Cs
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Critical thinking

Creative thinking

Communication

Cross cultural understanding

Computing

Career

Collaboration

Compression

Writing

Arithmetics

Reading

3Rs



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

แนวทางการพัฒนา

12

พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้/พื้นที่พิเศษ
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่



แนวทางการพัฒนา
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 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง
ตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
เศรษฐกิจ/สังคม

 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน

 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ



แนวทางการพัฒนา
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 ส่งเสริม สนับสนุนให้คน  ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม 

 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ
เข้าถึงไดโ้ดยไมจ่ ากัดเวลา/สถานที่

 สร้างเสริม/ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์

 พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ

 พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้
 พัฒนาคุณภาพ/คุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้



แนวทางการพัฒนา
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 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพ

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับ                          
คนทุกช่วงวัย

 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง 
เข้าถึงได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา



แนวทางการพัฒนา
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 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



แนวทางการพัฒนา
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 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด

การศึกษา
 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่

ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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จากยุทธศาสตร์ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
เราจะวางแผนการศึกษาในระดับภาค ให้
ตอบสนองเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาใน
ระดับภาคได้อย่างไร 



9 STEP ของการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
ล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมาย

ก าหนดวิธีการท างานและสร้างทีมผู้รับผดิชอบ

1

Public Feedback

สื่อสารให้สังคมรับรู้

ท า Roadmap สู่ความเป็นจรงิ

หน่วยขับเคลือ่นที่มีประสทิธิภาพ

สรุปบทเรียน

จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ

แสดง Best Practice

2
3

4
5

6
7

8
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ขอขอบคุณ
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