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QA NEWS ฉบับทีแ่ ลวไดกลาวถึงยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2574 ในยุทธศาสตรที่ 1
การจัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คงของสังคมและประเทศชาติ โดยกลาวถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสรางความมัน่ คง
ของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับนี้นําแนวทางการพัฒนา
อื่นๆ ที่เหลือมานําเสนอ
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คงของสังคมและ
ประเทศชาติ
แนวทางการพัฒนา (ตอ)
2. ยกระดั บ คุ ณ ภาพและส ง เสริ ม โอกาสในการเข า ถึ ง
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 สรางและขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู
ทั้งในและนอกระบบการศึกษาใหกับผูเรียนในพื้นที่
2.2 สร า งโอกาสทางการศึ ก ษา และบู ร ณาการทุ น
การศึกษาทั้งในและตางประเทศ จัดระบบการเทียบโอน รับรอง
คุณวุฒิการศึกษา และใบประกอบวิชาชีพผูที่จบการศึกษาจาก
ตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมใหมีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่
2.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพือ่ สงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาและการใหความรูส าํ หรับคนทุกชวงวัย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต จําแนกตาม
ระดับและประเภทการศึกษา
2.4 พัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ใหมคี ณ
ุ ภาพ และถูกตองสอดคลองตามหลักการศาสนา
2.5 สงเสริมใหสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จั ง หวัด ชายแดนภาคใต จั ด การเรี ย นการสอนโดยบู ร ณาการ
หลักสูตรใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาถิ่น
2.6 เสริ ม สร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจให ค รู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาทีป่ ฏิบตั หิ นาที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต

3. ยกระดั บ คุ ณ ภาพและส ง เสริ ม โอกาสในการเข า ถึ ง
การศึกษาในพื้นที่พเิ ศษ (พื้นทีส่ งู พื้นทีต่ ามแนวตะเข็บชายแดน
และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุม ชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) มีแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้
3.1 สงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและเรียนรู
ของคนทุกชวงวัยในพื้นที่ พิเศษใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ภูมิสังคม อัตลักษณ และความตองการของชุมชนและพื้นที่
3.2 พัฒ นาโครงสร างพื้ นฐานให เหมาะสมกั บสภาพ
พื้นที่ เพื่ อการสรา งอาชีพ และรายไดบนพื้ นฐานปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.3 สงเสริมใหคนทุกชวงวัยในพื่นที่พเิ ศษสามารถอาน
และเขียนภาษาไทยและภาษาทองถิ่น รวมทั้งภาษาของประเทศ
เพื่อนบาน
3.4 พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาเพื่ อ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการใหความรูสําหรับคน
ทุกชวงวัยในพื้นที่พิเศษ จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา
3.5 สรางและพัฒนาศูนยการเรียนรูใหกับเด็ก เยาวชน
ประชาชนในพื้นที่พิเศษ
3.6 พัฒนาความรูและทั กษะของครูในพื้นที่ชายแดน
และพื้นที่เสี่ยงภัย
3.7 พัฒนาระบบเงินเดือนและคาตอบแทน สําหรั บ
ครู ที่ มี สมรรถนะสู ง และครู ที่ ปฏิ บัติง านหรื อ ชว ยปฏิ บัติง าน
ในพื้น ที่ พิ เศษ รวมทั้ ง เสริม สร า งขวัญ และกํ า ลัง ใจใหค รู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่พิเศษ

QA-NEWS : KMUTNB ฉบับที่ 388 ปกษหลัง กรกฎาคม พ.ศ.2560

3.8 จัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนดอยโอกาส
ทางการศึกษาใหส ามารถเข าถึง บริ การการศึก ษาของรัฐ และ
เอกชนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและ
ปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความ
รุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ ภัยจาก
โรคอุบัตใิ หม ภัยจากไซเบอร เปนตน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1 ส งเสริ ม กระบวนการเรี ย นรูและปลูกฝง แนวทาง
การจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี เพื่อ ใหมีความรู
ความเขาใจ ที่จะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ
และปญหาความมั่นคงรูปแบบตางๆ
4.2 เสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม
4.3 พั ฒ นาระบบ กลไก และมาตรการที่ เข ม แข็ ง ใน
การปองกันและแกไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และ
นวัต กรรม เพื่ อ สร า งขี ด ความสามารถในการแขง ขั น ของ
ประเทศ
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ จํ า เป น ในศตวรรษที่ 21 และตรงกั บ
ความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของประชากร
ในวัยเรียนและวัยทํางาน และเพิ่มผลิตภาพของกําลังแรงงาน
3. เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานระดับสูงและผูมีความสามารถ
พิเศษหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในภาคการศึกษา การวิจัย
การผลิ ต และการพั ฒ นาในกลุ ม อุ ต สาหกรรมเป า หมายของ
ประเทศ
4. เพื่อปรับทิศทางการผลิตผูสําเร็จการศึกษาและบัณฑิต
ที่มุงเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ
5. เพื่อขับเคลื่อนประเทศดวยการวิจัยและนวัตกรรมที่สราง
ผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตามทิศทางยุทธศาสตรชาติ
20 ป และการพัฒนาประเทศสูประเทศไทย 4.0
6. เพือ่ สงเสริมการใชประโยชนจากการวิจัยในการพัฒนาคน
เพื่อเพิ่มผลผลิต มูลคาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ
เปาหมาย
1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตาม
ความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
2. สถาบั น การศึ ก ษาและหน ว ยงานที่ จั ด การศึก ษาผลิ ต
บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม
ที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรง
ตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 จัดทําฐานขอมูลการผลิตและความตองการกําลังคน
1.2 สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา เรงปรับคานิยม
และวางรากฐานทักษะอาชีพใหแกผูเรียนตั้งแตระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1.3 จัดทําแผนและเรงรัดการผลิตและพัฒนากําลังคน
ในสาขาและกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายใหมคี วามรูแ ละสมรรถนะ
ที่ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูใช และแผนการผลิต
ที่ส อดคล อ งกับ ความต อ งการของตลาดงานและการพั ฒ นา
ประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรประเทศไทย
4.0
1.4 เพิ่ ม ปริ ม าณผู เ รี ย นในสั ด ส ว นที่ ส อดคล อ งกั บ
ความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย เชน การใชกลไกทางการเงินเพื่อควบคุมการผลิต
กําลังคน การใชระบบการแนะแนว เปนตน
1.5 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเ ชิงบูรณาการองคความรู
แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็มศึกษา ทวิศกึ ษา ทวิภาคี ทวิวฒ
ุ ิ สหกิจ
ศึกษา) เพือ่ พัฒนากระบวนการคิด และการสรางสรรคนวัตกรรม
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
1.6 สงเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา เพือ่
สรางทางเลือกในการตัดสินใจศึกษาดานอาชีพ และประกอบอาชีพ
ในสาขาที่ตนถนัดและสนใจ
1.7 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของผูเรียน
1.8 เสริ มสรา งทั กษะและสมรรถนะผูเรียนและกํา ลัง
แรงงาน โดยเนนการลงมือปฏิบตั จิ ริงอยางครบวงจร การทํางาน
รวมกัน และการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง
1.9 พัฒนาทักษะ คงามรูความสามารถ และสมรรถนะ
ในการปฏิ บั ติง านในแต ล ะระดั บ การศึ ก ษาตามระดับ คุ ณ วุ ฒิ
การศึกษา ผานระบบการศึกษาและการเรียนรูท มี่ คี วามหลากหลาย
ยึดหยุน ตอบสนองความตองการของผูเ รียน ทัง้ การศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
1.10 พั ฒ นาระบบการทดสอบ วั ด และประเมิ น ผล
การเรียนรู (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ
ระบบการเที ย บโอน จากการสะสมหน ว ยการเรี ย นและ
ประสบการณ การทํ างานเพื่ อยกระดั บ คุณ วุ ฒิ ก ารศึก ษาตาม
หลักการของกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
(ตอฉบับหนา)



