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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศจํานวน 10 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยัง่ ยืน 4) การเติมโตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน 5) การเสริมสรางความมัน่ คง
แหงชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศสูค วามมัน่ คงและยัง่ ยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค
เมือง และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ และ 10) ความรวมมือระหวางประเทศเพือ่ การพัฒนา QA NEWS ฉบับนีน้ าํ แนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยมานําเสนอ โดยกลาวถึงเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
วัตถุประสงค
ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใหความสําคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตเด็กปฐมวัยที่ตองให
เติบโตอยางมีคณ
ุ ภาพ การพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี
มีสขุ ภาวะทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินยั มีจติ สํานึกทีด่ ตี อ
สังคมสวนรวม มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นให ค นในสั ง คมไทยมี ค า นิ ย มตาม
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
2. เพื่อ เตรี ยมคนในสั งคมไทยใหมี ทักษะในการดํา รงชีวิ ต
สําหรับโลกศตวรรษที่ 21
3. เพื่อสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต
4. เพือ่ เสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมคี วามเขมแข็งเอื้อตอ
การพัฒนาคนและประเทศ
เปาหมายการพัฒนา
1. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดขี องสังคมเพิ่มขึ้น
2. คนในสังคมไทยทุกช วงวั ยมีทักษะ ความรู และความ
สามารถเพิ่มขึ้น
3. คนไทยไดรบั การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐานสากล
และสามารถเรียนรูุดว ยตนเองอยางตอเนื่อง

4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
5. สถาบั น ทางสั ง คมมี ค วามเข ม แข็ ง และมี ส ว นร ว ม
ในการพัฒนาประเทศเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบัน
การศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษยทั้งการปรับเปลี่ยนคานิยมและการพัฒนาศักยภาพคน
การพัฒนาดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใหสถาบัน
ทางสังคมมีสว นรวมในการพัฒนาประเทศ มีแนวทางการพัฒนา
ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยให มีคุณธรรม จริย ธรรม
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค มีแนวทาง
การพัฒนาดังนี้
1.1 สงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เนนการฝกเด็กใหรจู กั
การพึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมทีเ่ ปนกิจวัตร
ประจําวัน และใหพอแมหรือผูปกครองเปนแบบอยางที่ดีใหเด็ก
สามารถเรียนรูและยึดถือเปนตนแบบในการดําเนินชีวิต
1.2 ส ง เสริ ม ให มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทั้ ง ในและ
นอกหอ งเรียนที่ส อดแทรกคุณธรรม จริย ธรรม ความมี วินัย
จิตสาธารณะ รวมทั้งเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบ
สถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง
1.3 ปรับ วิ ธี ก ารเผยแผ หลั ก ศาสนาให มุ ง ชี้ แ นะแนวทาง
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การดํารงชีวิตตามหลักธรรมคําสอนที่เขาใจงาย สามารถนําไป
ปฏิบตั ิไดจริง นําไปสูการปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม
1.4 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการมีสวนรวมจัด
กิจกรรมสาธารณะประโยชน จัดระเบียบทางสังคม และกําหนด
บทลงโทษแกผูละเวนการปฏิบัตติ ามบรรทัดฐานในสังคม
1.5 จัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศใหแกสื่อสรางสรรค
ที่สงเสริมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันดี และ
สงเสริมการใชเครือขายสังคมออนไลนสรางความรูความเขาใจ
ในบทบาท สิทธิ และหนาที่การเปนพลเมืองที่ดี
1.6 ผลักดันใหมีการนําวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค
ไปใชปฏิบตั จิ นใหเปนคุณลักษณะทีส่ าํ คัญของคนในสังคมไทย อาทิ
การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั การทํางาน
เปนทีม การเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง การทํางานอยาง
กระตือรือรน
2. พัฒนาศักยภาพคนใหมที กั ษะความรู และความสามารถ
ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม (ไมขอกลาวถึงรายละเอียดแนวทาง
การพัฒนา)
2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและ
การใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน ในสวนนี้ขอกลาวถึงแนวทาง
การพั ฒ นาโดยสรุ ป ในฐานะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะต อ งต อ ยอด
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมนี้
การพัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เนนการปรับกระบวนการเรียนรูทสี่ ง เสริมใหเด็กมีการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริงสอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย
เน น การพั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
ดานวิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาษา
ต า งประเทศ สนั บ สนุ น ให เ ด็ ก เข า ร ว มกิ จ กรรมทั้ ง ในและ
นอกห อ งเรี ย นที่ เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะ
การเรียนรูอยางตอเนือ่ ง และสรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูก ารศึกษา
ในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาทีม่ ุงการฝกทักษะอาชีพใหพรอม
เขาสูตลาดแรงงาน
2.3 สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เปนไปตามความตองการของตลาดงาน มีสวนที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา คือ พัฒนาศูนยฝก อบรมสมรรถนะแรงงานทีไ่ ด
มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชี พและมาตรฐานฝมือแรงาน
จัดทํามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเปาหมายที่มศี กั ยภาพ และ
ให มี ก ารประเมิ น ระดับ ทั ก ษะของแรงงานบนฐานสมรรถนะ
เร ง พั ฒ นาระบบข อ มู ล ความตอ งการและการผลิ ต กํ า ลั ง คน
ที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และสามารถ
นําไปใชคาดประมาณความตองการกําลังคน จัดตั้งศูนยบริการ

ขอมูล และใหคําปรึกษาในการเปนผูประกอบการรายใหมและ
อาชีพอิสระทั้งการจัดหาแหลงเงินทุนและการตลาดที่เหมาะสม
และใหสถาบันการศึก ษาจัด ทําหลักสูตรระยะสั้ นพั ฒนาทักษะ
พื้นฐานและทักษะที่จําเปนสําหรับแรงงานกลุมนี้
2.4 พัฒนาศักยภาพของกลุม ผูส งู อายุวยั ตนใหสามารถเขาสู
ตลาดแรงงานเพิ่ม ขึ้ น โดยการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รพั ฒ นาทั ก ษะ
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และส งเสริมทักษะการเรี ย นรู
ในการทํางานรวมกันระหวางรุน รวมทัง้ สนับสนุนใหผปู ระกอบการ
จางงานผูสงู อายุ และสนับสนุนชองทางการตลาด แหลงทุน และ
บริการขอมูลเกีย่ วกับโอกาสในการประกอบอาชีพสําหรับผูส งู อายุ
ในชุมชน
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
มีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดังนี้
3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นนสมรรถนะ มีจติ วิญญาณ
ความเปนครู เปนผูแนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของ
ผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผมู ีศักยภาพสูงเขามาเปนครู ปรับ
ระบบการประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการ
และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอนที่เปนการพัฒนาสมรรถนะของครู
อยางตอเนื่อง
3.2 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานทีส่ ามารถวัดและ
ประเมินคุณภาพผูเรียนทั้งดานทักษะ ความรู ความสามารถ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา
3.3 ขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบัน
อุดมศึกษา ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ
พัฒนาสาขาวิชาที่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูความเปนเลิศ
การพัฒนางานวิจัยไปสูนวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดทําและ
การใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมากขึ้น
3.4 จัดทําสื่อการเรียนรูที่เปนอิเล็กทรอนิก สและสามารถ
ใชงานผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใหคนทุกกลุมสามารถ
เขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจํากัดเวลาและสถานที่ และใช
มาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอาน
และการเรียนรูที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.5. ปรั บ ปรุ ง แหล ง เรี ย นรู ใ นชุ ม ชนให เ ป น แหล ง เรี ย นรู
เชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบการจัดการ
ความรุูที่เปนภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาประเด็นอื่นๆ ของยุทธศาสตรการเสริม
สร างและพั ฒนาศักยภาพทุ น มนุ ษ ย เปน สว นที่ เกี่ย วกับ ดา น
สุขภาพ การดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคม
สูงวัย และการมีสวนร วมของสถาบันทางสังคมในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งไมขอกลาวถึง



