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ยุทธศาสตรที่ 2 ของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 มีเปาหมายเพือ่ พัฒนากําลังคนใหมที กั ษะทีส่ าํ คัญจําเปนและ
มีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สถาบันการศึกษาและหนวยงาน
ที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน และมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม
ทีส่ รางผลผลิตและมูลคาเพิม่ ทางเศรษฐกิจ QA NEWS ฉบับทีแ่ ลวไดกลาวถึงแนวทางการพัฒนาเพือ่ ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมสี มรรถนะ
ตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ฉบับนี้นําแนวทางการพัฒนาอื่นๆ มานําเสนอ
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตรที่ 2 (ตอ)
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 ส ง เสริ ม และพั ฒ นาสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาและ
อุดมศึกษาใหผลิตและพัฒนากําลังคนตามความเชี่ยวชาญและ
ความเปนเลิศเฉพาะดานที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบระดับสากล
2.2 จั ด ตั้ ง และพั ฒ นามาตรฐานสถานศึ ก ษาที่ เ น น
การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.3 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นระบบคุ ณ วุ ฒิ
มาตรฐานอาชี พ สู ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
2.4 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูม คี วามสามารถพิเศษ
อยางตอเนือ่ งทุกระดับใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2.5 เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและ
พัฒนากําลังคน โดยสรางเครือขายความรวมมือระหวางประชาชน
ภาครัฐ ผูประกอบการ (ประชารัฐ) ทั้งระหวางองคกรภายในและ
ตางประเทศ
2.6 ปรับระบบการศึกษาใหมคี วามเชือ่ มโยงและยึดหยุน
เพื่อใหผูเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพสามารถเรียนขามสาย
ได
2.7 พัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แหงชาติ (NQF) มาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพทีส่ อดคลองกับตลาดงาน
และยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0
2.8 ขั บ เคลื่ อ นการนํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ ไ ปสู
การปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรมและดําเนินการเทียบเคียงกับกรอบ
คุณวุฒิอางอิงอาเซียนและประเทศตางๆ เพื่อการยกระดับฝมือ

แรงงานของประเทศสูระดับสากล
2.9 พัฒนามาตรฐานครูฝก ในสถานประกอบการ
2.10 พัฒนาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับ
ความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
2.11 พั ฒ นาหลั ก สูต รเพื่ อ เสริ ม สร า งความเชี่ ย วชาญ
ในสาขาตางๆ แบบครบวงจร ซึ่งเปนกระบวนการตนทางถึง
ปลายทาง ตั้งแตกระบวนการผลิต การแปรรูป การจัดจําหนาย
การตลาด และการดําเนินการในเชิงธุรกิจ
2.12 พัฒนาระบบการสะสมและการเที ยบโอนเพื่อ ยก
ระดับคุณวุฒิและสมรรถนะของผูเรียนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางองคความรูและ
นวัตกรรมทีส่ รางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีแนวทาง
การพัฒนา ดังนี้
3.1 สงเสริมงานวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ สรางผลผลิตและ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจยั จากภาครัฐและ
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
3.3 สงเสริมการผลิตและวางระบบการปฏิบัติงานและ
แรงจูงใจแกบุคลากรดานการวิจัย
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสราง
สังคมแหงการเรียนรู
วัตถุประสงค
1. เพือ่ พัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองทีด่ ี มีคณ
ุ ลักษณะ ทักษะ
และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0

QA-NEWS : KMUTNB ฉบับที่ 389 ปกษแรก สิงหาคม พ.ศ.2560

2. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ และคุณลักษณะ
ของผู เ รี ย นในแต ล ะระดั บ การศึ ก ษา ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย และกลุมผูเรียนปกติและผูเรียนที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษ
3. เพื่ อ ให ค นทุ ก ช ว งวั ย ได รั บ การพั ฒ นาและเสริ ม สร า ง
ศักยภาพที่เหมาะสมกับแตละชวงวัย
4. เพื่อ ผลิตและพั ฒ นาครูผูส อนในทุ กระดับและประเภท
การศึกษาให เปนครูที่มีคุณธรรม มีจิต วิญญาณความเปนครู
มีสมรรถนะสูง สอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
และเปาหมายของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0
เปาหมาย
1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย
และทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกชวงวัยมีทกั ษะ ความรูค วามสามารถ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตไดตามศักยภาพ
3. สถานศึ ก ษาทุ กระดับ การศึก ษาสามารถจั ด กิ จ กรรม/
กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
4. แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู
มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดย
ไมจํากัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวั ด การติ ด ตามและประเมิ น ผล
มีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ไดมาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ค นทุ ก ช ว งวั ย มี ทั ก ษะ ความรู
ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็ม
ตามศักยภาพในแตละชวงวัย มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 สงเสริมใหเด็กเล็ก (0 – 2 ป) ไดรบั การดูแลและพัฒนา
ที่สมวัย รอบดานอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง
1.2 ปรับระบบการบริหารจัดการการดูแลและพัฒ นา
เด็กเล็ก (0 – 2 ป) และการศึกษาปฐมวัย (3 – 5 ป) ใหมีคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน
1.3 พัฒ นามาตรฐานการศึ กษาในทุ กระดับ ทุ กกลุม
เปาหมาย เพื่อการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การให
บริการการศึกษาและการเรียนรูส าํ หรับคนทุกชวงวัย จําแนกตาม
ระดับ/ประเภทการศึกษา

1.4 พัฒนาหลักสูตรและคูมือการเตรียมความพรอมพอ
แม และการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กเล็กใหมีพัฒนาการตามวัย
1.5 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย สมรรถนะ
เด็กปฐมวัยทีส่ อดคลองกับมาตรฐานอาเซียนและระดับสากล เพือ่
การพัฒนาคุณภาพและพัฒนาการรอบดาน สมวัยของเด็กปฐมวัย
1.6 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ใหมคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
เพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และ
ทักษะ คุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
1.7 จัดระบบแนะแนวการศึกษา ทัง้ ดานอาชีพและทักษะ
ชีวติ เพือ่ การศึกษาตอ การทํางาน หรือการดํารงชีวติ ที่มคี ณ
ุ ภาพ
1.8 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ดวยการมีสวนรวมในลักษณะประชารัฐ ทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอั ธ ยาศั ย ให มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน เพื่อสรางพลเมืองที่มีคุณภาพ มีอาชีพตามความถนัด
และความสนใจ และสอดคลองกับการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศ
1.9 พัฒนาหลักสูตรการศึ กษาและการอบรมแกกลุม
ผูสงู วัยในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ใหมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน เพื่อสรางพลเมืองที่มี
คุณภาพชีวิต
1.10 พัฒนารูปแบบการจั ดการเรียนรูที่จําเปนสํ าหรับ
ผูเ รียนในศตวรรษที่ 21 สงเสริมการเรียนรูแ บบคิดวิเคราะห ทักษะ
กระบวนการ การนําหลักการไปประยุกตใช และขยายสูการสราง
ความรูเชิงวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและ
สรางประโยชนตอสังคม
1.11 สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูเ ชิงบูรณาการเพือ่
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค ในมิตคิ ณ
ุ ธรรม
จริ ย ธรรม คา นิ ย ม สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม หลั ก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และความเปนพลเมืองในศตวรรษที่ 21
1.12 เรงสรางความเขมแข็งกลไกความรวมมือระหวาง
สถานศึกษา สมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาและจัดทําระบบการทดสอบ วัดและ
ประเมินผล การสะสมและเทียบโอนผลการเรียนรูจากการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมทั้งประสบการณจาก
การทํางาน
1.13 ส ง เสริม ให แรงงานไดรั บโอกาศยกระดับ คุณ วุ ฒิ
การศึกษาและทักษะความรูที่ สูง ขึ้น และสอดคลองกั บกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพที่เปนมาตรฐานสากล
(ตอฉบับหนา)



