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คำนำ 
 
 เป้ าห ม ายการ พั ฒ น าที่ ยั่ งยื น  (Sustainable Development Goals ห รื อ ย่ อ ว่ า  SDGs)               
เป็นประมวลเป้าหมายโลก 17 ข้อที่เชื่อมโยงกัน สมัชชาสหประชาชาติตั้งขึ้นในปี 2015 และตั้งใจให้บรรลุ
ภายในปี 2030 เป้าหมายชุดนี้พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นกรอบการพัฒนาโลกในอนาคตต่อจากเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษซึ่งหมดอายุในปี 2015 เป้าหมาย 17 ข้อ ประกอบด้วย (1) ขจัดความยากจน (2) ขจัดความอดอยาก 
(3) สุขภาพและความเป็นอยู่ดี (4) การศึกษาคุณภาพ (5) ความเท่าเทียมทางเพศ (6) น้ำสะอาดและสุขาภิบาล 
(7) พลังงานสะอาดในราคาที่ซื้อได้ (8) อาชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี (9) อุตสาหกรรม นวัตกรรมและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน (10) ลดความเหลื่อมล้ำ (11) นครและชุมชนยั่งยืน (12) การบริโภคและการผลิตอย่าง
รับผิดชอบ (13) การปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (14) การใช้ทรัพยากรในมหาสมุทรอย่างยั่งยืน (15) 
การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน (16) สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง (17) การร่วมมือกันเพ่ือเป้าหมาย  
 ประเทศไทยได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 แผนการศึกษาแห่งชาติ             
พ.ศ. 2560 – 2579 แผนระดับที่ 2 และระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง นโยบายรัฐบาล รวมถึงบริบทของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดยเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) เป็นกรอบการพัฒนาประเทศและตามสหประชาชาติ โดยมีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาคือเป้าหมายที่ 4 การศึกษา ที่มีคุณภาพ “ทำให้แน่ใจว่าให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีพแก่ทุก ๆ คน” มียุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาของประเทศ คือยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  และมี
ความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนในระดับประเทศ โดยในระดับภูมิภาคและพ้ืนที่ มี
สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ร่วมกับ
หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่   
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคน
มีการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4) ฉบับนี้
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา สอดรับการแผนที่นำทางใน
ระดับประเทศตามบริบทของจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่การปฏิบัติผ่านแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานและสถานศึกษา พร้อมทั้งการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับสถานศึกษา หน่วยงาน และ
ระดับจังหวัดเพ่ือรายงานผลในภาพรวมของประเทศ ให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา (SDG4) บรรลุเป้าหมาย ให้จังหวัดเพชรบูรณ์และประเทศไทยได้รับการพัฒนาตามตัวชี้วัดของ
สหประชาชาติสืบไป 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) 

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดทำแผนที ่นำทางการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 

Roadmap) เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที ่มีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม  
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4) ฉบับนี้ มีเหตุผลความจำเป็นเนื่องมาจาก คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (กพย.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที ่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั ่งยืน 
ของประเทศ ให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการ รวมทั้งเป็นไปตาม
ข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดไว้ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดย กพย. ได้ให้ความเห็นชอบแผนการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) เพื่อใช้เป็นแผนสำหรับ 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนของประเทศไทย และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ เพื่อวาง
แผนการดำเนินงาน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนไปสู่ 
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และต่อมา กพย. ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 
และประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 17 เป้าหมายหลัก เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งภายใต้เป้าหมายนี้มีเป้าหมายย่อย 10 
เป้าหมาย กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายย่อย 8 เป้าหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ 1 เป้าหมาย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 เป้าหมาย ดังนี้ 

 

เป้าหมายย่อย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 

กระทรวงศึกษาธิการ 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 
2573  

กระทรวงศึกษาธิการ 

4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา  
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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เป้าหมายย่อย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพ สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็น
ผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 

กระทรวงศึกษาธิการ 

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง 
ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมืองและเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ 
อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

กระทรวงศึกษาธิการ 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ภายในปี พ.ศ. 2573 

กระทรวงศึกษาธิการ 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริม
การพัฒนาทีย่ั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาทีย่ั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่
ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความ            
สงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

กระทรวงศึกษาธิการ 

4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่
อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่
ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

4.b เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในทวีปแอฟริกา 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ใน
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

กระทรวง 
การต่างประเทศ 

4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สำหรับแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
ไปสู่การปฏิบัติ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า กพย. กำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักดำเนินการ
จัดทำแผนการขับเคลื ่อนระดับเป้าหมายหลัก (SDG Roadmap) และกำหนดเป้าหมายหรือหมุดหมาย 
(Milestone) ระดับเป้าหมายย่อย (Targets) รวมทั้งให้กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด  
ที่สหประชาชาติกำหนด (global SDGs indicators) เป็นหลัก ทั้งนี้ ในการดำเนินการขอให้คำนึงถึงความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของการพัฒนาประเทศด้วย   
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กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
และประสานงานหลักการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน เป้าหมายที่ 4  จึงได้กำหนดแนวทาง 
การดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ให้บรรลุเป้าหมาย และมีความ
สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานที่ กพย. กำหนด ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เพื่อทำหน้าที่
กำหนดกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
ด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) และกำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ในการดำเนินงาน เพื ่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน  
ด้านการศึกษาในภาพรวม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู ้แทนกระทรวง/หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เป็นกรรมการ โดยมีผู ้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 

2. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เพ่ือทำหน้าทีก่ำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้ (ร่าง) แผนที่นำทาง 
(Roadmap) การขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนด้านการศึกษา  และจัดทำ (ร่าง) แผนที ่นำทาง 
(Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นขอบ รวมทั้ง กำหนดแนวทางการติดตามและรายงาน 
ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นคณะทำงาน และมีผู ้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นคณะทำงานและเลขานุการ 

3. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนที่นำทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา 
(SDG4 Roadmap) ระดับภาคและระดับจังหวัด เพื ่อทำหน้าที ่กำหนดเป้าหมาย ตัวชี ้ว ัดและแนวทาง 
การดำเนินงานในระดับพื้นที่ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง และขับเคลื่อนแผนที่นำทาง SDG4 Roadmap ภาพรวม
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ภาคและจังหวัด 

 

ในการนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานในกำกับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4  ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทุกระดับในการขับเคลื่อนเป้าหมายสู่การปฏิบัติให้
สำเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางของจังหวัด ดังนี้ 

1. สร้างการรับรู้แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 
Roadmap)เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนแผนที่นำทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
(SDG4 Roadmap) ระดับจังหวัด 

3. หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้สู่สถานศึกษาในสังกัดหรือ
ที่กำกับดูแล พร้อมนำเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ SDG4 Roadmap 
2.1 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายของการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4) ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  

2.2 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตาม ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน และ
รายงานผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า  
ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4)  
สู่การปฏิบัติ  

2.3 เพื ่อให้การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบและ
ประสานงานหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4) และจังหวัด เป็นไปตามแนวทาง 
การดำเนินงานที่ กพย. กำหนด 
 
3. ข้ันตอนการดำเนินการจัดทำแผนที่นำทาง (SDG4 Roadmap) 

ในการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนที่นำทางเพื่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4) กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้  

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุม สัมมนา ผลงานวิจัย หรือบทความที่เกี ่ยวข้อง 
จากเอกสารสิ่งพิมพ์ เอกสาร/ตำราที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อมูลเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ต่าง ๆ   

3.2 สังเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลพื ้นฐานที่สำคัญและจำเป็นนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับ 
การจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป้าหมายที ่4) 

3.3 จัดประชุมคณะทำงานฯ ยกร่างแผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap)  
3.4 จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) แผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap) 
3.5 นำเสนอผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
3.6 จัดส่งแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 

Roadmap) ฉบับสมบูรณ์ ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ  
ฝ่ายเลขานุการ กพย. เพื่อนำเสนอ กพย. ต่อไป  

3.7 จัดทำแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 
Roadmap) ระดับจังหวัด และสร้างการรับรู้พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาตามเป้าหมาย  
 
4. สาระสำคัญของแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap)  

ในการจัดทำเอกสาร SDG4 Roadmap ฉบับนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับกระทรวง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำ SDG4 Roadmap ขึ้น โดยยึดองค์ประกอบของแผนการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) ตามที่ กพย. เห็นชอบ 
นำมาใช้เป็นกรอบหรือองค์ประกอบหลักของ SDG4 Roadmap ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพื่อให้การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDG4 Roadmap กับหน่วยงานหรือทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง  
หรือภาคีเครือข่ายการพัฒนาได้ง่ายขึ้น จึงได้ปรับการกำหนดองค์ประกอบหรือเนื้อหาสาระ SDG4 Roadmap ใหม่ 
โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 5 ส่วน (ยึดตามองค์ประกอบที่ กพย. กำหนด เรียงลำดับใหม่) ดังนี้  
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ส่วนที่ 1 บทนำ  

ส่วนที่ 2  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับการพัฒนาประเทศไทย 

ส่วนที่ 3 ความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 4) ต่อประเทศไทย 
• ความสำคัญของเป้าหมายที ่4 ต่อประเทศไทย 
• ความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับเป้าหมายย่อย

ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

ส่วนที่ 4 สาระสำคัญของแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
(SDG4 Roadmap) 

• ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
เป้าหมายที่ 4  

• การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การกำหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อน) 

ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อน SDG4 Roadmap สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลและรายงาน 
• ข้อมูลหน่วยงานผู้จัดทำ  
• การสร้างการตระหนักรู้  
• กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 4  
• ภาคีการพัฒนา  
• การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 

 
5. ปัจจัยแห่งความสำเร็จการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

5.1 ผู้บริหารและบุคลากรต้องมีความรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติ ควรประชุมชี้แจง สร้างความรู้
ความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ให้รับรู้ และมีความเข้าใจ รวมทั้ง กำหนดให้การ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงหรือหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร
ในหน่วยงานเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขับเคลื่อน SDG4 Roadmap ไปสู่การปฏิบัติ 

5.2 ทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องต้องรับรู้ เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ ควรพัฒนา
รูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภาพรวม และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ รวมถึง
องค์กรทั้งในและระหว่างประเทศ เพ่ือให้เห็นความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง กับการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีความยั่งยืน โดยใช้รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ง่าย ทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล รวมถึงการเผยแพร่ 
ผ่านทาง website ของกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.3 มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการ/คณะทำงานหรือกำหนดผู ้ร ับผิดชอบชัดเจน ตั ้งแต่
ระดับประเทศ ไปจนถึงชุมชน ท้องถิ่น และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ถูกต้องด้วย ควรแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap) ในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับภาค 
หรือกลุ่มจังหวัด (สำนักงานศึกษาธิการภาค) และระดับจังหวัด (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ปฏิบัติที ่มีการดำเนินงานขับเคลื ่อนการพัฒนาที่แท้จริง โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการที ่ประกอบด้วย  
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันรับผิดชอบกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระดับพื้นที่ภาคและจังหวัด 
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โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนที่นำทาง SDG4 Roadmap และ Thailand’s SDGs Roadmap ตามลำดับ 
รวมถึงคณะกรรมการของหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดในการขับเคลื่อนระดับหน่วยงาน 

5.4 มีฐานข้อมูล หรือระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน 
ตามแผนที่นำทาง SDG4 Roadmap เพื่อใช้สำหรับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
เป็นรายปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อ กพย. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพิจารณาปรับปรุง ทบทวนแนวทางการดำเนินงานหรือเป้าหมายของแผนที่น ำทาง 
SDG4 Roadmap ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละปีควบคู่ไปด้วย 
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ส่วนที่ 2 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

(Sustainable Development Goals: SDGs)  
กับการพัฒนาประเทศไทย 

 
การพัฒนาเพื่อให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

หรือเป้าหมายการพัฒนาของโลก “The Global Goals” นั ้น เป็นความพยายามที ่จะขจัดความยากจน  
ความไม่เท่าเทียม และสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ในขณะที่จะไม่ทิ้งให้มีผู้ใดอยู่ข้างหลัง
ส่วนเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติ
ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่
อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ
อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้  
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน 
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ดังนั้น เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) กับเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติจึงมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
เพียงแต่จุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาประเทศไทย ถูกกำหนดขึ้นภายใต้บริบท สภาวะแวดล้อม  
สภาพปัญหาและความพร้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศไทย 

1. วาระการพัฒนาที่ย่ังยืน : เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาของโลก 

โดยการตั้งเป้าหมายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของโลก เริ่มจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals: MDGs) มีระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2543-2558) ตั ้งเป้าหมายของการพัฒนาไว้ 
8 เป้าหมาย ประกอบด้วย  

1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย  
2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี  
4) ลดอัตราการตายของเด็ก  
5) พัฒนาสุขภาพสตรีตั้งครรภ์  
6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอ่ืน ๆ  
7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก  
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่ผ่านมา มีทั้งในส่วนที่ประสบ

ผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จ หลังจากสิ้นสุดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ สหประชาชาติได้ริเริ่ม
ดำเนินการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาของโลกให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้ชื่อ เป้าหมายเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเพิ่มเป้าหมายจาก 8 เป้าหมาย เป็น 17 เป้าหมายหลัก 
(Goals) โดยในแต่ละเป้าหมายจะกำหนดเป้าหมายย่อย เรียกว่า  เป้าประสงค์ (Targets) และในแต่ละ
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เป้าประสงค์ จะกำหนด ตัวช้ีวัด (Indicators) เพ่ือใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละ
เป้าหมาย ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก ประกอบด้วย 

1) ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่  
2) ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรม

ที่ยั่งยืน 
3) สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย 
4) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5) บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิมบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน 
6) สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้

สำหรับทุกคน 
7) สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้  เชื่อถือได้ 

และยั่งยืน  
8) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่  

และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน 
9) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  
10) ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  
11) ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการ

เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน  
12) สร้างหลักประกันให้มแีบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน  
13) ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้น  
14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั ่งยืน  

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
15) ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่ยั ่งยืน 

ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

16) ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ  

17) เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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เป้าหมายหลัก (Goals) / เป้าหมายย่อย (Targets) ตัวชี้วัด (Global SDG indicators) 

เป้าหมายที ่1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (No poverty) 
1.1 ภายในปี พ.ศ. 2573 ขจัดความยากจนขั้นรุนแรง
ของประชาชนในทุกพ้ืนที่ให้หมดไป ซึ่งปัจจุบันความ
ยากจนวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดำรงชีพรายวันต่ำกว่า 
$1.90 ต่อวัน 

1.1.1 สัดส่วนของประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่า 
เส้นความยากจนสากลจำแนกตาม เพศ อายุ 
สถานะการจ้างงาน และ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  
(ชุมชนเมือง/ชนบท) 

1.2 ภายในปี พ.ศ. 2573 ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก 
ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ  
ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง 
 

1.2.1 สัดส่วนของประชากรที่อยู่ต่ำกว่าเส้น 
ความยากจนของประเทศ จำแนกตามเพศ และอายุ 
1.2.2 สัดส่วนของผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กในทุกช่วงวัย 
ที่ยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ 

1.3 ดำเนินการให้ทุกคนมีระบบและมาตรการการ
คุ้มครองทางสังคมระดับประเทศที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง
ฐานการคุ้มครองทางสังคม (floors) โดยให้ครอบคลุม
กลุ่มประชากรยากจน และกลุ่มเปราะบางให้มากพอ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

1.3.1 สัดส่วนของประชากรที่ได้รับความคุ้มครอง
ตามระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคม 
จำแนกตามเพศ และแบ่งเป็น เด็ก ผู้ว่างงาน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเกิดใหม่ ผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บจากการทำงาน ผู้ที่ยากจนและเปราะบาง 

1.4 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างหลักประกันว่าชาย 
และหญิงทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนและเปราะบาง  
มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการ
เข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน การเป็นเจ้าของและมีสิทธิ 
ในที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่น มรดก 
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม  
และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับ
ฐานราก (microfinance) 
 

1.4.1 สัดส่วนของประชากรอาศัยในครัวเรือน 
ที่เข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน 
1.4.2 สัดส่วนของประชากรผู้ใหญ่ที่มีสิทธิครอบครอง
ที่ดินอย่างมั่นคง โดย (ก) มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
ตามกฎหมาย และ (ข) ทราบว่าสิทธิครอบครองที่ดิน
ของตนมีความมั่นคง จำแนกตามเพศ และประเภท
การถือครอง 
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เป้าหมายหลัก (Goals) / เป้าหมายย่อย (Targets) ตัวชี้วัด (Global SDG indicators) 

1.5 ภายในปี พ.ศ. 2573 สร้างภูมิต้านทานให้กับ 
ผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง รวมทั้งลด
ความเสี่ยงและความล่อแหลมต่อภาวะสภาพอากาศ 
ผันผวนรุนแรง การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  

1.5.1 จำนวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติต่อประชากร 
100,000 คน (ภัยพิบัติ รวมถึง อุทกภัย อัคคีภัย  
วาตภัย และภัยแล้ง) 
1.5.2 การสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก 
ภัยพิบัติโดยตรง ต่อ GDP โลก 
1.5.3 จำนวนประเทศที่มีและดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ระดับประเทศที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงาน
เซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
พ.ศ. 2558 – 2573 
1.5.4 สัดส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 
และดำเนินการตามยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระดับประเทศ 

1.a สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากร 
อย่างมีนัยสำคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการ
ยกระดับความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา เพื่อให้ประเทศ
กำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
มีวิธีการที่เพียงพอและคาดการณ์ได้ในการดำเนินงาน
ตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ 

1.a.1 สัดส่วนของเงินสนับสนุนให้เปล่า (ODA 
grants) เพ่ือมุ่งลดความยากจน จากผู้ให้การ
สนับสนุนทั้งหมด ต่อรายได้มวลรวมประชาชาติ 
(GNI) ของประเทศผู้รับ (เปลี่ยนตัวชี้วัด) 
1.a.2 สัดส่วนการใช้จ่ายรวมของรัฐบาลในบริการ 
ที่สำคัญจำเป็น (การศึกษา สุขภาพ และการคุ้มครอง
ทางสังคม)  

1.b สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ บนฐาน 
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เอ้ือประโยชน์แก่คนจน (pro-
poor) และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ 
(gender-sensitive) เพ่ือส่งเสริมให้มีการเร่งการลงทุน
เพ่ือปฏิบัติการขจัดความยากจน 

1.b.1 รายจ่ายสาธารณะทางสังคมท่ีเอ้ือประโยชน์ 
แก่คนจน 

เป้าหมายที ่2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรม 
ที่ย่ังยืน (Zero hunger) 
2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน
โดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง  
อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ 
และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี พ.ศ. 2573 

2.1.1 ความชุกของภาวะขาดสารอาหาร (ร้อยละ) 
(Prevalence of undernourishment) 
2.1.2 ความชุกของความไม่ม่ันคงทางอาหาร 
ของประชากรในระดับปานกลางหรือรุนแรง โดยใช้ 
Food Insecurity Experience Scale (FIES) 
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เป้าหมายหลัก (Goals) / เป้าหมายย่อย (Targets) ตัวชี้วัด (Global SDG indicators) 

2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหา
ความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์
และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2573 
รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยภาวะเตี้ย (stunting) และแคระแกร็น (wasting) 
ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภายในปี พ.ศ. 2568 

2.2.1 ความชุกของภาวะเตี้ยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 
(ประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ที่มีส่วนสูงห่างจาก
ค่ามัธยฐานตามมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็ก
ขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ในช่วงน้อยกว่า -2 SD)  
2.2.2 ความชุกของภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุ 
ต่ำกว่า 5 ปี จำแนกตาม (ก) ภาวะผอม (wasting) 
(ข) ภาวะน้ำหนักเกิน (overweight) (ประเมิน
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ที่มีน้ำหนักเม่ือเทียบกับ
ความสูงห่างจากค่ามัธยฐานตามมาตรฐาน 
การเจริญเติบโตของเด็กของ WHO ในช่วงมากกว่า 
+2 SD หรือต่ำกว่า -2 SD) 
2.2.3 ความชุกของภาวะโลหิตจาง (anemia)  
ในหญิง อายุระหว่าง 15 – 49 ปี จำแนกตามภาวะ
ตั้งครรภ์ (เพ่ิมตัวชี้วัด) 

2.3 เพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิต
อาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพ้ืนเมือง ครัวเรือน
เกษตรกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และชาวประมง  
ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดิน 
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน 
ตลาด และโอกาสสำหรับการเพ่ิมมูลค่าและการจ้างงาน
นอกฟาร์ม อย่างมั่นคงและเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

2.3.1 มูลค่าการผลิตต่อหน่วยแรงงาน จำแนกตาม
ขนาดกิจการของการทำฟาร์ม/เลี้ยงสัตว์/การป่าไม้ 
2.3.2 รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรผู้ผลิตอาหาร 
รายย่อย จำแนกตามเพศ และสถานะพ้ืนเมือง  
(เพ่ือแยกชนพ้ืนเมือง หรือ ชนเผ่า) 

2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหาร 
ที่ยั่งยืนและดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตร 
ที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพ่ิมผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วย
รักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศ
รุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืน ๆ และจะช่วย
พัฒนาคุณภาพของดินและท่ีดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี  
พ.ศ. 2573 

2.4.1 ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรที่มีการทำการเกษตร
อย่างมีผลิตภาพและยั่งยืน  
 
 

2.5 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืช
ที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและท่ีเลี้ยงตามบ้านเรือน 
และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์
เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารพืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีการ
จัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกัน
ว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดจาก
การใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่น 

2.5.1 จำนวนแหล่งพันธุกรรมพืชและสัตว์เพ่ืออาหาร
และการเกษตรที่เก็บรักษาในสถานที่สำหรับอนุรักษ์
ทั้งในระยะกลางและระยะยาว  
2.5.2 สัดส่วนพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น ที่จัดอยู่ในระดับ 
ความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ 
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ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ตามที่ตกลงกัน
ระหว่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 
2.a เพ่ิมการลงทุน ตลอดจนยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท 
การวิจัยและส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยี 
และการทำธนาคารเชื้อพันธุ์ (gene bank) ของพืช 
และสัตว์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิต
สินค้าเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

2.a.1 ดัชนี Agriculture Orientation (AOI) ของ
รายจ่ายของภาครัฐ (สัดส่วนของรายจ่ายภาครัฐ 
ด้านการเกษตรต่อสัดส่วนของ GDP ในภาคการเกษตร) 
2.a.2 กระแสความช่วยเหลือรวม (ความช่วยเหลือ
เพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official 
Development Assistance: ODA) และกระแส
ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการอ่ืน (Other 
Official Flows: OOF) ที่ให้ไปยังภาคการเกษตร 

2.b แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือน 
ทางการค้าในตลาดเกษตรโลก รวมถึงทางการขจัดการ
อุดหนุนสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออกทุกรูปแบบและ
มาตรการเพ่ือการส่งออกทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะ
เดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา 

2.b.1 การอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร 
 

2.c เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่า 
ตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์สามารถทำงาน
ได้อย่างเหมาะสม และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลของตลาดและข้อมูลสำรองอาหารได้อย่าง 
ทันการณ์ เพ่ือจำกัดความผันผวนของราคาอาหารที่รุนแรง 

ตัวชี้วัดราคาอาหารที่ผิดปกติ   

เป้าหมายที ่3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
(Good health and well-being) 
3.1 ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ำกว่า 70 คน 
ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

3.1.1 อัตราการตายของมารดา (ต่อการเกิดมีชีพ 
100,000 คน)  
3.1.2 สัดส่วนของการคลอดบุตรที่ดูแลโดยบุคลากร
ด้านสาธารณสุขที่มีความชำนาญ 

3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็ก
อายุต่ำกว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตาย 
ในทารกลงให้ต่ำถึง 12 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน 
และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลงให้ต่ำถึง 
25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2573 

3.2.1 อัตราการตายของทารกอายุต่ำกว่า 5 ปี  
(ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน) 
3.2.2 อัตราตายของทารกแรกเกิด (ต่อการเกิดมีชีพ 
1,000 คน) 

3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย 
และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ 
โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

3.3.1 จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ต่อประชากร 
ที่ไม่มีการติดเชื้อ 1,000 คน (จำแนกตาม เพศ อายุ 
และกลุ่มประชากรหลัก) 
3.3.2 อัตราการเกิดโรควัณโรคต่อประชากร 
100,000 คน 
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3.3.3 อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อประชากร 
1,000 คน ต่อปี 
3.3.4 จำนวนของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  
ต่อประชากร 100,000 คน 
3.3.5 จำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการดูแล
รักษาโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (Neglected tropical 
diseases) 

3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลง
หนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค  
และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

3.4.1 อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจเรื้อรัง 
3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย 

3.5 เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สาร
ในทางท่ีผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด 
และการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่เป็นอันตราย 
 

3.5.1 ความครอบคลุมของการรักษา (การรักษา 
โดยใช้ยา ทางจิตสังคมและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
และบริการการติดตามผลการรักษา) สำหรับผู้ที่ใช้
สารเสพติด 
3.5.2 การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย นิยาม
ตามบริบทของประเทศ คิดเป็นปริมาณแอลกอฮอล์
ต่อหัวประชากร (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) ในจำนวน
ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ภายในปีปฏิทิน 

3.6 ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจาก
การจราจรทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี พ.ศ. 2563 

3.6.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ทางถนน  

3.7 สร้างหลักประกันถ้วนหน้า ในการเข้าถึงบริการ 
สุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึง 
การวางแผนครอบครัว ข้อมูลข่าวสารและความรู้  
และการบูรณาการอนามัยการเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์
และแผนงานระดับชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573 

3.7.1 สัดส่วนของหญิงวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 15-49 ปี)  
ที่พึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่ 
3.7.2 อัตราการคลอดในหญิงอายุ (10-14 ปี,  
15-19 ปี) ต่อผู้หญิงอายุ (10-14 ปี 15-19 ปี) 
1,000 คน 

3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึง 
การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการ
สาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีน
จำเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ  
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ 
 

3.8.1 ความครอบคลุมของบริการด้านสุขภาพ 
ที่จำเป็น (นิยามความครอบคลุมของบริการที่จำเป็น
เฉลี่ยโดยยึดการติดตามการรักษา ซึ่งประกอบด้วย 
ภาวะเจริญพันธุ์ มารดา เด็กเกิดใหม่และสุขภาพเด็ก 
โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และความสามารถในการ
เข้าถึงบริการระหว่างคนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส) 
3.8.2 สัดส่วนของประชากรที่มีค่าใช้จ่ายครัวเรือน
ด้านสุขภาพต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือนหรือรายได้ทั้งหมด 
อยู่ในระดับสูง   
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3.9 ลดจำนวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมี
อันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ น้ำ 
และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

3.9.1 อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ 
ในบ้านเรือนและในบรรยากาศ 
3.9.2 อัตราการตายที่เกิดจากน้ำ และการสุขาภิบาล 
ที่ไม่ปลอดภัย และปราศจากสุขลักษณะ (เผชิญกับ
บริการด้านน้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ไม่ปลอดภัย) 
3.9.3 อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับสารพิษ 
โดยไม่ตั้งใจ 

3.a เพ่ิมความเข้มแข็งในการดำเนินงานตามกรอบ
อนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุม
ยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม 

3.a.1 ความชุกทีป่รับมาตรฐานอายุแล้ว (age-
standardized) ของการใช้ยาสูบ/บุหรี่ในปัจจุบัน
ของกลุ่มผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

3.b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับ
โรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศ
กำลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นในราคา 
ที่สามารถซื้อหาได้ตามปฏิญญาโดฮาว่าด้วยความตกลง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIPS) และ
การสาธารณสุข ซึ่งเน้นย้ำสิทธิสำหรับประเทศกำลัง
พัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลง TRIPS อย่างเต็มที่
ในเรื่องการผ่อนปรนเพ่ือจะปกป้องสุขภาพสาธารณะ 
และโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า 

3.b.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงยาและวัคซีน  
ในราคาที่สามารถหาซื้อได้ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน 
ของความยั่งยืน 
3.b.2 ยอดรวมสุทธิความช่วยเหลือด้านการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ (ODA) ด้านการวิจัย 
ทางการแพทย์และด้านสุขภาพพ้ืนฐาน 
3.b.3 สัดส่วนของสถานพยาบาลที่มีชุดยาจำเป็น 
(core set of relevant essential medicines)  
ในราคาที่ซ้ือหาได้อย่างยั่งยืน 

3.c เพ่ิมการใช้เงินสนับสนุนด้านสุขภาพ และการสรรหา 
การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษากำลังคน 
ด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก 

3.c.1 ความหนาแน่นและการกระจายตัว 
ของบุคลากรด้านสาธารณสุข 
 

3.d เสริมขีดความสามารถของทุกประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนา ในด้านการแจ้งเตือน
ล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 

3.d.1 ศักยภาพในการดำเนินการตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (International Health 
Regulations) และการเตรียมความพร้อมสำหรับ
ภาวะฉุกเฉินด้านสุขอนามัย 
3.d.2 ลดสัดส่วนการติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจาก
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 

เป้าหมายที ่4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality education) 
4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน
สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มี
คุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์
ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.1.1 สัดส่วนของเด็ก/เยาวชนใน (ก) ระดับชั้น ป.2 
หรือ ป.3 (ข) ป.6 และ (ค) ม.3 ที่มีความสามารถ
ตามเกณฑ์ขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน 
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และ (2) ด้านคณิตศาสตร์ หรือการคิดคำนวณ 
จำแนกตาม เพศ 
4.1.2 อัตราการสำเร็จการศึกษา (ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน
เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการ
ทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการ 
ทางบุคลิกภาพตามวัย จำแนกตามเพศ 
4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี 
ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) จำแนก
ตามเพศ 

4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึง
การศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย 
ทีมี่คุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่  
ทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษา รวมทั้ง 
การฝึกอบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ 

4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง
จำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพ 
สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็น
ผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มีทักษะ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จำแนกตามประเภททักษะ 
 

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา  
และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ 
ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพ
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง-ผู้ชาย/ในเขต-
นอกเขตเมือง/ความมั่งค่ังสูง-ต่ำ และอ่ืน ๆ  
เช่น สถานะความพิการ คนพ้ืนเมือง และคนที่ได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้งหากมีข้อมูล) สำหรับ 
ทุกตัวชี้วัดที่ในรายการนี้ที่สามารถแยกได้ 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ 
ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้ 
และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.6.1 สัดส่วนของประชากรในกลุ่มอายุที่กำหนด 
มีความรู้ความสามารถสำหรับการทำงานในด้าน 
ก) การอ่านออกเขียนได้ ข) ทักษะในการคำนวณ 
จำแนกตามเพศ 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ 
และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาทีย่ั่งยืนและการมี
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้
ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชม
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการทีว่ัฒนธรรม
มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

4.7.1 ระดับการดำเนินการเพ่ือบรรจุ 
(i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ 
(ii) การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
เป็นเรื่องหลักใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ 
(ข) หลักสูตร (ค) การศึกษาของครู  
และ (ง) การประเมินผลนักเรียน 
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4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือ
และอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ  
และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม 
และมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
 

4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึงบริการ 
ขั้นพ้ืนฐาน จำแนกตามประเภทบริการ  
(สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า   
(b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน  
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  
(d) โครงสร้างพ้ืนฐาน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการ
ปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกาย (e) น้ำดื่มพ้ืนฐาน (f) สิ่งอำนวยความ
สะดวกพ้ืนฐานด้านสุขอนามัยที่แบ่งแยกตามเพศ 
และ (g) สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานในการทำ
ความสะอาดมือ (ตามนิยามตัวชี้วัดของ WASH  
ในเรื่อง น้ำ สุขอนามัย และสุขลักษณะสำหรับทุกคน)) 

4.b เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศ
กำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีป
แอฟริกา เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึง
การฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และ
วิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลัง
พัฒนาอื่น ๆ ภายในปี พ.ศ. 2563 

4.b.1 ปริมาณความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 
อย่างเป็นทางการ (ODA) ที่เป็นทุนการศึกษา 
จำแนกตามสาขาและประเภทการศึกษา 
 

4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการ 
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครู 
ในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.c.1 สัดส่วนของครูที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัด
การศึกษาพ้ืนฐาน จำแนกตามระดับการศึกษา 
สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา  
(b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนต้น  
และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ซึ่งอย่างน้อยได้รับ
การฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรมการสอน) ซึ่งต้อง
ดำเนินการก่อนหรือระหว่างช่วงที่ทำการสอน 
ในระดับทีเ่กี่ยวข้องของแต่ละประเทศ 

เป้าหมายที ่5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน (Gender 
equality) 
5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิง 
และเด็กหญิงในทุกท่ี 
 
 
 

5.1.1 สนับสนุน บังคับ ติดตามตรวจสอบความเท่าเทียม 
และการไม่แบ่งแยกในหลักพ้ืนฐานทางด้านเพศ 
ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีกรอบกฎหมายกำหนดไว้ก็ตาม 
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5.2 ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิง 
และเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึง
การค้ามนุษย์ การแสวงประโยชน์ทั้งทางเพศ  
และในรูปแบบอ่ืน 
 

5.2.1 สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ที่เคยอยู่ร่วมกับคู่ครองได้รับความรุนแรงทางร่างกาย 
ทางเพศ หรือทางจิตใจโดยคู่ครองคนปัจจุบัน หรือ
คนก่อนหน้า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จำแนกตาม
รูปแบบความรุนแรงและอายุ 
5.2.2 สัดส่วนของผู้หญิงและเด็กหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ที่ได้รับความรุนแรงทางเพศจากบุคคลอ่ืน ที่ไม่ใช่
คู่ครอง ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา  
จำแนกตามอายุ และสถานที่เกิดเหตุ 

5.3 ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ  
อาท ิการแต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควร 
และโดยการบังคับ และการทำลายอวัยวะเพศหญิง 

5.3.1 สัดส่วนของผู้หญิงอายุระหว่าง 20-24 ปี  
ที่แต่งงานหรืออยู่ด้วยกันก่อนอายุ 15 และ 18 ปี 
5.3.2 สัดส่วนของเด็กหญิงและผู้หญิง (อายุระหว่าง 
15-49 ปี) ที่ได้รับการขลิบ/ตัดอวัยวะเพศหญิง 
จำแนกตามอายุ 

5.4 ตระหนักและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทำงาน
บ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดให้มบีริการสาธารณะ 
โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุ้มครองทางสังคม 
และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือน
และครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ 

5.4.1 สัดส่วนของเวลาที่ใช้ไปในการทำงานบ้าน 
และดูแลคนในครัวเรือนที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
จำแนกตามเพศ อายุ และสถานที่อยู่ 
 

5.5 สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
และมีประสิทธิผล และมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็น
ผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจในเรื่องการเมือง 
เศรษฐกิจ และสาธารณะ 

5.5.1 สัดส่วนของผู้หญิงดำรงตำแหน่งใน  
(ก) รัฐสภา และ (ข) การปกครองท้องถิ่น 
5.5.2 สัดส่วนของผู้หญิงในตำแหน่งบริหาร 
 

5.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาวะทางเพศ
และอนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิด้านการเจริญพันธุ์
โดยถ้วนหน้า ตามท่ีตกลงในแผนปฏิบัติการของการ
ประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากรและการพัฒนา  
และแผนปฏิบัติการปักก่ิงและเอกสารผลลัพธ์ 
ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น 

5.6.1 สัดส่วนของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี ที่ทำการ
ตัดสินใจด้วยตนเองบนพ้ืนฐานข้อมูลที่เพียงพอ 
(informed decision) ในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ 
การคุมกำเนิด และการดูแลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 
5.6.2 จำนวนประเทศที่มีกฎหมายและกฎระเบียบ 
ทีร่ับประกันได้ว่าผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
เข้าถึงการศึกษา ข้อมูล และการดูแลด้านสุขภาวะ
ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ได้อย่างเต็มที่ 
และเท่าเทียม 
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5.a ดำเนินการปฏิรูปเพ่ือให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียม 
ในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การเข้าถึงการเป็น
เจ้าของและมีสิทธิในที่ดิน และทรัพย์สินในรูปแบบอ่ืน 
การบริการทางการเงิน การรับมรดก และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎหมายของประเทศ 
 

5.a.1 (a) สัดส่วนของจำนวนประชากรในภาค
การเกษตรทั้งหมดที่เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิเหนือ
พ้ืนที่ทำการเกษตร จำแนกตามเพศ และ (b) สัดส่วน
ของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิถือครองพ้ืนที่ 
ทางการเกษตร จำแนกตามประเภทการครอบครอง 
5.a.2 สัดส่วนของประเทศที่กรอบกฎหมาย (รวมถึง
กฎจารีตประเพณี) ทีร่ับประกันความเท่าเทียม 
ของผู้หญิงในสิทธิการเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในที่ดิน 

5.b เพ่ิมพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมบทบาทแก่สตรี 

5.b.1 สัดส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
จำแนกตามเพศ 

5.c เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดี 
และกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศและการเพ่ิมบทบาทแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง
ทุกคนในทุกระดับ 

5.c.1 สัดส่วนของประเทศท่ีมีระบบติดตามและ
จัดสรรทรัพยากรภาครัฐเพ่ือสนับสนุนความเท่าเทียม
ทางเพศและเพ่ิมบทบาทแก่สตรี 

เป้าหมายที ่6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ 
สำหรับทุกคน (Clean water and sanitation) 
6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

6.1.1 สัดส่วนของประชากรที่ใช้บริการน้ำดื่มที่ได้รับ
การจัดการอย่างปลอดภัย 

6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงการสุขาภิบาล
และสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการ
ขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความ
ต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใน
สถานการณ์เปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573 

6.2.1 สัดส่วนของประชากรที่ใช้ (ก) บริการด้านการ
สุขาภิบาลที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย  
(ข) สิ่งอำนวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่  
และน้ำ 
 

6.3 ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการลดมลพิษ ขจัดการ 
ทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีอันตราย 
และวัตถุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด
ลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการนำกลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ำ
ที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั่วโลก ภายในปี พ.ศ. 2573 

6.3.1 สัดส่วนของน้ำเสียครัวเรือนและอุตสาหกรรม 
ที่ได้รับการบำบัดอย่างปลอดภัย  
6.3.2 สัดส่วนของแหล่งน้ำ (เช่น มหาสมุทร, ทะเล, 
ทะเลสาบ, แม่น้ำ, ธารน้ำ, คลอง, หรือสระน้ำ)  
ที่มีคุณภาพน้ำโดยรอบที่ดี 

6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วน 
และสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำและจัดหาน้ำ 
ทีย่ั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวน
ประชากรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

6.4.1 การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการใช้น้ำ 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
6.4.2 ระดับความตึงเครียดด้านน้ำ (สัดส่วนการใช้ 
น้ำจืดต่อปริมาณน้ำจืดทั้งหมด) 

6.5 ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม
ในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือข้ามเขตแดน
ตามความเหมาะสม ภายในปี พ.ศ. 2573 

6.5.1 ระดับการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำ
แบบบูรณาการ (0-100) 
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6.5.2 สัดส่วนของพ้ืนที่ลุ่มน้ำข้ามเขตแดนทีม่ีการ
จัดการดำเนินงานเพ่ือความร่วมมือด้านน้ำ 

6.6 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ 
รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นท่ีชุ่มน้ำ แม่น้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ  
และทะเลสาบ ภายในปี พ.ศ. 2563 

6.6.1 การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้อง 
กับน้ำในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
 

6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและสนับสนุน
การเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศ 
กำลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เก่ียวข้องกับน้ำ
และสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงการเก็บกักน้ำ การขจัดเกลือ 
ประสิทธิภาพการใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีการ
นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 

6.a.1 ปริมาณความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 
อย่างเป็นทางการ (ODA) ในด้านที่เก่ียวข้องกับน้ำ
และสุขาภิบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการ
การใช้จ่ายของภาครัฐ 
 

6.b สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้ำและ
สุขาภิบาล 

6.b.1 สัดส่วนของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น 
ที่จัดตั้งและวางนโยบายปฏิบัติการ และกระบวนการ
ปฏิบัติ เพ่ือการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
ในด้านการจัดการน้ำและการสุขาภิบาล 

เป้าหมายที ่7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 
(Affordable and clean energy) 
7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงาน
สมัยใหม่ทีเ่ชื่อถือได้ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

7.1.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงไฟฟ้า 
7.1.2 สัดส่วนของประชากรที่พ่ึงพาเชื้อเพลิง 
และเทคโนโลยีสะอาดเป็นหลัก 

7.2 เพ่ิมสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วน
พลังงานของโลก (global energy mix)  
ภายในปี พ.ศ. 2573 

7.2.1 สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย 

7.3 เพ่ิมอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของโลกให้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า ภายในปี พ.ศ. 2573 

7.3.1 ความเข้มของการใช้พลังงาน ที่สัมพันธ์ 
กับพลังงานขั้นต้นและผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) 

7.a ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัย และเทคโนโลยี
พลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงานหมุนเวียน 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้อเพลิง
ฟอสซิลชั้นสูงและสะอาด และสนับสนุนการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
พลังงานที่สะอาด ภายในปี พ.ศ. 2573 
 
 

7.a.1 การไหลเวียนของเงินทุนระหว่างประเทศ 
สู่ประเทศกำลังพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
และพัฒนาด้านพลังงานสะอาด และการผลิต
พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งระบบไฮบริด  
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7.b ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเทคโนโลยี
สำหรับการจัดส่งบริการพลังงานสมัยใหม่และยั่งยืน 
โดยถ้วนหน้าในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ที่สอดคล้องกับโครงการสนับสนุน 
ของประเทศเหล่านั้น ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

7.b.1 กำลังผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
กำลังพัฒนา (วัตต์ต่อหัวประชากร) 

เป้าหมายที ่8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ 
และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน (Decent work and economic growth) 
8.1 ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร 
มีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนา 
น้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี 

8.1.1 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศที่แท้จริง (real GDP) ต่อหัว
ประชากร 
 

8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้น
ผ่านการสร้างความหลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นภาคการผลิตที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูง และใช้แรงงานเป็นหลัก (Labour-
intensive) 

8.2.1 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของ real GDP  
ต่อประชากรผู้มีงานทำ 
 

8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุน
กิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่มีคุณค่า ความเป็น
ผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัฒกรรม และให้
การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจ 
รายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึง
บริการทางการเงิน 

8.3.1 สัดส่วนการจ้างงานนอกระบบต่อการจ้างงาน
ทั้งหมด จำแนกตามสาขา และเพศ 
 

8.4 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลก 
ในการบริโภคและการผลิตอย่างต่อเนื่อง และพยายาม 
ทีจ่ะแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจออกจากความเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน 
10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน โดยมี
ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นำในการดำเนินการ 
ไปจนถึงปี พ.ศ. 2573 

8.4.1 ร่องรอยการใช้วัตถุดิบ (Material Footprint) 
ร่องรอยการใช้วัตถุดิบต่อหัวประชากร  
และต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
8.4.2 การบริโภควัตถุดิบในประเทศ การบริโภค
วัตถุดิบในประเทศต่อหัวประชากร และต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) 
 

8.5 บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงาน
ทีม่ีคุณค่าสำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชน
และผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายค่าจ้าง 
ที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

8.5.1 รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของลูกจ้าง จำแนก 
ตามเพศ อายุ อาชีพ และความพิการ 
8.5.2 อัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ อายุ  
และ ความพิการ 
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8.6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทำ ที่ไม่มีการศึกษา 
และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม ลงอย่างมาก ภายในปี 
พ.ศ. 2563 

8.6.1 สัดส่วนของเยาวชน (15-24 ปี) ที่ไม่ได้อยู่ 
ในระบบการศึกษา การจ้างงานหรือการฝึกอบรม 

8.7 ดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพโดยทันที เพื่อขจัด
แรงงานที่ถูกบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่ 
และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและกำจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์ 
และการใช้ทหารเด็ก และภายในปี พ.ศ. 2568  
ยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ 

8.7.1 สัดส่วนและจำนวนเด็กอายุ 5-17 ปี ที่เข้าข่าย
แรงงานเด็ก จำแนกตามเพศและอายุ 

8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
ในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้ทำงาน 
ทุกคน รวมถึงผู้ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว 
และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย 
 

8.8.1 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บร้ายแรง และไม่
ร้ายแรง จากการทำงาน ต่อแรงงาน 100,000 คน 
จำแนกตามเพศ และสถานะแรงงานต่างด้าว 
8.8.2 ระดับการปฏิบัติตามสิทธิแรงงานในประเทศ 
(เสรีภาพในการสมาคม และการเจรจาต่อรองร่วม) 
โดยยึดหลักธรรมนูญของ ILO และกฎหมาย
ภายในประเทศ จำแนกตามเพศ และสถานะแรงงาน
ต่างด้าว 

8.9 ออกแบบและใช้นโยบายเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ที่ยั่งยืน ซึ่งช่วยสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรม 
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2573 

8.9.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
จากการท่องเที่ยวต่อ GDP ทั้งหมด และอัตราการ
เติบโตของ GDP จากการท่องเที่ยว 

8.10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงิน
ภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึง 
การธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่ทุกคน 
 

8.10.1 จำนวน (ก) สาขาของธนาคารพาณิชย์  
และ (ข) เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATMs) ต่อผู้ใหญ่ 
100,000 คน 
8.10.2 สัดส่วนของผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)  
ที่มีบัญชีกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืน ๆ หรือ
กับผู้ให้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

8.a เพ่ิมการสนับสนุนในกลไกความช่วยเหลือเพ่ือการค้า 
(Aid for Trade) แกป่ระเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซ่ึงรวมถึงผ่านกรอบ
การทำงานแบบบูรณาการสำหรับความช่วยเหลือทาง
วิชาการที่เก่ียวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
(Enhanced Integrated Framework for Trade-
related Technical Assistance to Least 
Developed Countries) 
 

8.a.1 มูลค่าความช่วยเหลือ/ภาระผูกพัน 
(Commitments) และการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ 
(Disbursements) ภายใต้กลไกความช่วยเหลือ 
เพ่ือการค้า (Aid for Trade) 
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8.b พัฒนาและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โลก 
สำหรับการจ้างงานเยาวชนและดำเนินงานตามข้อตกลง
เรื่องงานของโลก (Global Jobs Pact) ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายในปี พ.ศ. 2563 

8.b.1 การมีและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ระดับประเทศเฉพาะด้านการจ้างงานเยาวชน  
หรือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ด้านการจ้างงาน
ของประเทศ 

เป้าหมายที ่9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Industry, innovation, infrastructure) 
9.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
ยั่งยืนและมีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของภูมิภาค
และท่ีข้ามเขตแดน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยเฉพาะ 
การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียม
สำหรับทุกคน 

9.1.1 สัดส่วนของประชากรชนบทที่อาศัยอยู่ภายใน
ระยะ 2 กิโลเมตรจากถนนที่สามารถใช้งานได้ทุกฤดู 
9.1.2 ปริมาณผู้โดยสาร และสินค้าที่ขนส่ง จำแนก
ตามรูปการขนส่ง 
 

9.2 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และภายในปี พ.ศ. 2573 ให้เพ่ิมส่วนแบ่งของ
ภาคอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ โดยให้เป็นไปตามบริบทของประเทศ และ
ให้เพ่ิมส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนา 
น้อยที่สุด 

9.2.1 (ก) สัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมผลผลิต 
(Manufacturing value added: MVA) ต่อ GDP 
และ (ข) MVA ต่อหัวประชากร 
9.2.2 สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตต่อ
การจ้างงานรวมทั้งหมด 
 

9.3 เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยรวมถึงเครดิต
ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและ
วิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา 
รวมทั้งเชื่อมโยงผู้ประกอบการเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่า
และตลาด 

9.3.1 สัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมขนาด
เล็กต่อมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมทั้งหมด 
9.3.2 สัดส่วนของอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีการกู้ยืม 
หรือมีวงเงินที่ธนาคารให้กู้ยืม 

9.4 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุง
อุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยี 
และกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยทุกประเทศดำเนินการตาม
ขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 

9.4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ต่อหน่วยมูลค่าเพ่ิม 
 

9.5 เพ่ิมพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุก
ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้
ภายในปี พ.ศ. 2573 มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพ่ิม
จำนวนผู้ทำงานวิจัยและพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน 

9.5.1 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 
ต่อ GDP  
9.5.2 สัดส่วนนักวิจัย (เทียบเท่ากับการทำงานเต็ม
เวลา) ต่อประชากร 1,000,000 คน 
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และเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐและ
เอกชน 
9.a อำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น ในประเทศกำลังพัฒนา  
ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน 
เทคโนโลยี และด้านวิชาการให้แก่ประเทศในแอฟริกา 
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มี
ทางออกสู่ทะเล และรัฐกำลงัพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก 

9.a.1 การสนับสนุนระหว่างประเทศอย่างเป็น
ทางการทั้งหมด (ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 
อย่างเป็นทางการ (ODA) และกระแสความช่วยเหลือ
อย่างเป็นทางการอ่ืน (OOF)) ในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

9.b สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรมภายในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการให้มี
สภาพแวดล้อมทางนโยบายที่นำไปสู่ความหลากหลาย
ของอุตสาหกรรมและการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ 

9.b.1 สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ระดับสูง และระดับกลาง ต่อมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งหมด 
 

9.c เพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และมุ่งจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและ
ในราคาที่สามารถจ่ายได้ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
ภายในปี พ.ศ. 2563 

9.c.1 สัดส่วนของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำแนกตามเทคโนโลยี 
 

เป้าหมายที ่10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduced inequalities) 
10.1 บรรลุการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากร 
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด อย่างก้าวหน้าและยั่งยืน 
โดยให้มีอัตราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  
ภายในปี พ.ศ. 2573 

10.1.1 (ก) อัตราการเติบโตของการใช้จ่าย 
ในครัวเรือน หรือรายได้ต่อหัวในกลุ่มประชากร 
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด และ (ข) อัตราการ
เติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือน หรือรายได้ต่อหัว
ในกลุ่มประชากรทั้งหมด 

10.2 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมความครอบคลุม
ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน  
โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ 
แหล่งกำเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจหรืออ่ืน ๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

10.2.1 สัดส่วนประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 
ของรายได้มัธยฐาน จำแนกตามเพศ อายุ และ 
ความพิการ 
 

10.3 สร้างหลักประกันถึงโอกาสที่เท่าเทียมและลดความ
ไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย 
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริม
การออกกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติที่เหมาะสม
ในเรื่องดังกล่าว 

10.3.1 สัดส่วนของประชากรที่รายงานว่ารู้สึก 
ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกคุกคามในช่วง 12 เดือน 
ที่ผ่านมา ตามข้อบัญญัติพ้ืนฐานของการห้ามเลือก
ปฏิบัติภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

10.4 นำนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง 
และการคุ้มครองทางสังคมมาใช้ และให้บรรลุความ
เสมอภาคยิ่งขึ้นอย่างก้าวหน้า 

10.4.1 ส่วนแบ่งแรงงานต่อ GDP (ประกอบไปด้วย 
ค่าจ้าง และประกันสังคมที่จ่ายโดยนายจ้าง) 
10.4.2 ผลกระทบด้านการถ่ายโอนรายได้ 
(redistributive impact) จากนโยบายการคลัง 
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10.5 ปรับปรุงกฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบ
ตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริม
ความแข็งแกร่งในการดำเนินการตามกฎระเบียบ
ดังกล่าว 

10.5.1 ตัวชี้วัดเสถียรภาพของระบบการเงิน 
(Financial Soundness Indicators) 
 

10.6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียง 
ของประเทศกำลังพัฒนาในการตัดสินใจในสถาบัน
การเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือให้เป็นสถาบันที่มีประสิทธิผล น่าเชื่อถือ มีความ
รับผิดชอบ และมีความชอบธรรมมากขึ้น 

10.6.1 สัดส่วนของสมาชิก และสิทธิในการออกเสียง
ของประเทศกำลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ 
 

10.7 อำนวยความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐาน 
และเคลื่อนย้ายของคนให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย ปกติ 
และมีความรับผิดชอบ รวมถึงให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผน 
และการจัดการที่ดี 

10.7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหางานทีลู่กจ้างต้องจ่าย 
คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประจำเดือน/ปีที่ได้รับจาก
ประเทศปลายทาง 
10.7.2 จำนวนประเทศท่ีมีนโยบายเอื้อต่อการ
โยกย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายของคนที่เป็นระเบียบ 
ปลอดภัย ปกติ และมีความรับผิดชอบ 
10.7.3 จำนวนแรงงานข้ามชาติที่เสียชีวิตระหว่างการ
ข้ามพรมแดนทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ 
10.7.4 สัดส่วนประชากรที่เป็นผู้อพยพ (refugee) 
จำแนกตามประเทศต้นทาง 

10.a ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษและ
แตกต่าง (special and differential treatment: 
S&D) สำหรับประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ให้สอดคล้องตามข้อตกลง 
ขององค์การการค้าโลก 

10.a.1 สัดส่วนของรายการภาษีศุลกากร (tariff 
lines) ของสินค้านำเข้าจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
และประเทศกำลังพัฒนา ทีไ่ม่มีข้อกีดกันทางภาษี
อากร (zero-tariff) 

10.b สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ (ODA) และการไหลของเงิน รวมถึง
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจำ
เป็นมากที่สุด โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด 
ประเทศแถบแอฟริกา รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะ
ขนาดเล็ก และประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่
ทะเล โดยให้สอดคล้องกับแผนและแผนงานของประเทศ
เหล่านั้น 

10.b.1 ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาทั้งหมด จำแนก 
ตามประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือ และประเทศ
ผู้ให้การช่วยเหลือ และประเภทของการให้ความ
ช่วยเหลือ (เช่น การช่วยเหลือด้านการพัฒนา 
อย่างเป็นทางการ (ODA) การลงทุนทางตรง 
ของต่างประเทศ (FDI) และอ่ืน ๆ) 

10.c ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของการส่งเงินกลับ
ประเทศของแรงงานย้ายถิ่น (migrant remittance)  
ให้ต่ำกว่าร้อยละ 3 และขจัดการชำระเงินระหว่าง

10.c.1 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายการส่งเงินกลับประเทศ
ต่อจำนวนเงินรวมที่ส่งกลับ 
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ประเทศ (remittance corridors) ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
ร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ. 2573 
เป้าหมายที ่11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง 
และยั่งยืน (Sustainable cities and communities) 
11.1 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงที่อยู่อาศัยและ
การบริการพ้ืนฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย ในราคา 
ทีส่ามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

11.1.1 สัดส่วนของประชากรในเขตเมืองที่อาศัยอยู่
ในชุมชนแออัด ที่อยู่อาศัยนอกระบบ  
หรือไม่เหมาะสม 
 

11.2 จัดให้ทุกคนเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน 
เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาท่ีสามารถจ่ายได้ พัฒนา
ความปลอดภัยทางถนน ขยายการขนส่งสาธารณะ  
และคำนึงถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง 
ผู้หญิง เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2573 

11.2.1 สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงการขนส่ง
สาธารณะได้อย่างสะดวก จำแนกตามเพศ อายุ  
และผู้พิการ 
 

11.3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถ 
ให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพ่ือการวางแผนและการบริหาร
จัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม  
บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2573 

11.3.1 สัดส่วนของอัตราการใช้ที่ดินต่ออัตราการ
เติบโตของประชากร 
11.3.2 สัดส่วนของเมืองที่ภาคประชาสังคมเข้ามา 
มีส่วนร่วมโดยตรงในการวางแผนและการจัด
การเมือง โดยมีการดำเนินการเป็นประจำ  
และเป็นประชาธิปไตย 

11.4 เสริมความพยายามในการปกป้องและคุ้มครอง
มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก 

11.4.1 รายจ่ายรวมต่อหัวประชากร ในด้านการสงวน 
การป้องกัน และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
และมรดกทางธรรมชาติ จำแนกตามแหล่งเงิน
สนับสนุน (ภาครัฐ/เอกชน) ประเภทมรดก 
(ทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ) และระดับของรัฐบาล 
(ประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น/เทศบาล) 

11.5 ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
ตลอดจนลดความสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจ
เทียบเคียงกับ GDP ของโลก ที่เกิดจากภัยพิบัต ิ 
ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เก่ียวกับน้ำ โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจน
และคนที่อยู่ในสถานการณ์ท่ีเปราะบาง  
ภายในปี พ.ศ. 2573 

11.5.1 จำนวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติต่อประชากร 
100,000 คน (ภัยพิบัติ รวมถึง อุทกภัย อัคคีภัย 
วาตภัย และภัยแล้ง) 
11.5.2 ความสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจเทียบเคียง
กับ GDP ของโลก รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับ
โครงสร้างพื้นฐานและการหยุดชะงักของการบริการ
ขั้นพ้ืนฐานที่สำคัญอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ 

11.6 ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัว
ประชากร รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศ 

11.6.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอย (MSW) ที่มีการ
จัดเก็บและจัดการในสถานที่ที่มีการควบคุม  
ต่อปริมาณขยะมูลฝอยรวม จำแนกตามเมือง 
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และการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอื่น ๆ ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

11.6.2 ระดับค่าเฉลี่ยทั้งปีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(เช่น PM2.5 และ PM10) ในเขตเมือง (ถ่วงน้ำหนัก
กับประชากร) 

11.7 จัดให้มีการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัย
ครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะสำหรับ
ผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้พิการ ภายในปี พ.ศ. 2573 

11.7.1 ส่วนแบ่งเฉลี่ยของพ้ืนที่เมืองที่ถูกสร้างขึ้น 
ให้เป็นสถานที่ท่ีใช้ประโยชน์สาธารณะสำหรับทุกคน 
จำแนกตามเพศ อายุ และผู้พิการ 
11.7.2 สัดส่วนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคาม
ทางร่างกาย หรือเพศ จำแนกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพความพิการ และสถานที่เกิดเหตุ  
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

11.a สนับสุนนการเชื่อมโยงเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมระหว่างพ้ืนที่เมือง รอบเมือง และชนบท 
โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนา
ในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

11.a.1 จำนวนประเทศที่มีนโยบายระดับชาติ 
ด้านการพัฒนาเมืองหรือแผนการพัฒนาภาค  
ซึ่งม ี(ก) ความสอดคล้องกับพลวัตของประชากร  
(ข) ความสมดุลของการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
และ (ค) การเพ่ิมพ้ืนที่การคลัง (fiscal space) ของท้องถิ่น 

11.b ภายในปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมจำนวนเมืองและ
กระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และ
ดำเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ  
เพ่ือนำไปสู่ความครอบคลุม ประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ 
และให้พัฒนาและดำเนินการตามการบริหารความเสี่ยง
จากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ โดยเป็นไปตาม
กรอบการดำเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 

11.b.1 จำนวนประเทศที่มีและดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ระดับประเทศท่ีสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงาน
เซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 
– 2573 
11.b.2 สัดส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
และดำเนินการตามยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระดับประเทศ 

11.c สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทาง
ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในการสร้าง
อาคารที่ยั่งยืนและมีความต้านทานและยืดหยุ่น โดยใช้
วัสดุท้องถิ่น 

11.c.1 สัดส่วนของการสนับสนุนทางการเงินที่จัดสรร
ให้กับการก่อสร้าง และการเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน ยืดหยุ่น และอาคารที่ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(ในการประชุมคณะกรรมาธิการสถิติแห่ง
สหประชาชาติ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 3 – 6 
มีนาคม 2563 เสนอให้ยกเลิกตัวชี้วัด 11.c.1  
เนื่องจากยังไม่มีการจัดทำ methodology และข้อมูล) 
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เป้าหมายที ่12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน (Responsible 
consumption, production) 
12.1 ดำเนินการให้เป็นผลตามกรอบระยะ 10 ปี 
ของแผนงานว่าด้วยแบบแผนการผลิตและการบริโภค 
ที่ยั่งยืน ทุกประเทศนำไปปฏิบัติโดยประเทศที่พัฒนา
แล้วเป็นผู้นำ โดยคำนึงถึงการพัฒนาและ 
ขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา 

12.1.1 จำนวนประเทศท่ีมีการพัฒนาหรือนำใช้
เครื่องมือการดำเนินนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน 
 

12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  
ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

12.2.1 ร่องรอยการใช้วัตถุดิบ (Material 
Footprint) ร่องรอยการใช้วัตถุดิบต่อหัวประชากร 
และต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
12.2.2 การบริโภควัตถุดิบในประเทศ การบริโภค
วัตถุดิบในประเทศต่อหัวประชากร และต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) 

12.3 ลดของเสียอาหาร (food waste) ของโลก 
ลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการ
สูญเสียอาหาร (food loss) ตลอดการผลิตและห่วงโซ่
อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

12.3.1 (ก) ดัชนีการสูญเสียอาหาร (ข) ดัชนีของเสีย
อาหาร 
 

12.4 บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิด
ตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่
อากาศ น้ำ และดินอย่างมีนัยสำคัญ เพ่ือจะลด
ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ให้มากที่สุด ภายในปี พ.ศ. 2563 

12.4.1 จำนวนภาคีสมาชิกของข้อตกลงพหุภาคี 
ด้านสิ่งแวดล้อมด้านของเสียอันตรายและ 
สารเคมีอ่ืน ๆ ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของพันธกรณีและ
ข้อผูกพันในการถ่ายทอดข้อมูลตามที่กำหนดไว้ใน 
แต่ละข้อตกลงที่เก่ียวข้อง 
12.4.2 (ก) ของเสียอันตรายที่เกิดข้ึนต่อหัวประชากร 
และ (ข) สัดส่วนของเสียอันตรายที่ได้รับการบำบัด 
จำแนกตามประเภทการบำบัด 

12.5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลด
ปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

12.5.1 อัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (recycling 
rate) ในระดับประเทศ (จำนวนตันของวัสดุที่ถูกนำ
กลับมาใช้ใหม่) 

12.6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติ 
และบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และ
บูรณาการข้อมูลด้านความยั่งยืนไว้ในรอบการรายงาน
ของบริษัทเหล่านั้น 

12.6.1 จำนวนบริษัทท่ีตีพิมพ์รายงานความยั่งยืน  
(ตัวชี้วัดเทียบเคียง รายงานความยั่งยืนของบริษัท 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) 
 

12.7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาครัฐที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลำดับความ
ความสำคัญของประเทศ 

12.7.1 ระดับการดำเนินการตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
ที่ยั่งยืน 
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12.8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องและมีความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
และวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี พ.ศ. 
2573 

12.8.1 ระดับการดำเนินการเพ่ือบรรจุ 
(i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ 
(ii) การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่อง
หลักใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ  
(ข) หลักสูตร (ค) การศึกษาของครู  
และ (ง) การประเมินผลนักเรียน 

12.a สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการเสริม 
ความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่แบบแผนการผลิต 
และการบริโภคท่ียั่งยืนยิ่งขึ้น 

12.a.1 กำลังผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในประเทศ
กำลังพัฒนา (วัตต์ต่อหัวประชากร) 
 

12.b พัฒนาและดำเนินการใช้เครื่องมือเพ่ือติดตาม
ผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการท่องเที่ยว 
ที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 

12.b.1 ดำเนินการใช้เครื่องมือทางการบัญชีที่มี
มาตรฐานเพ่ือติดตามมิติทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมของความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว 

12.c ทำให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้
ประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริโภคท่ีสิ้นเปลืองมีความ
สมเหตุสมผล โดยกำจัดการบิดเบือนทางการตลาด 
ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ รวมถึงการปรับ
โครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้น 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยคำนึงถึงความจำเป็นและเงื่อนไขเฉพาะของประเทศ
กำลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะที่เป็น 
การคุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

12.c.1 (ก) สัดส่วนของเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล
ต่อ GDP และ (ข) สัดส่วนของเงินอุดหนุนเชื้อเพลิง
ฟอสซิลต่อค่าใช้จ่ายรวมของประเทศในด้านเชื้อเพลิง
ฟอสซิล 
 

เป้าหมายที ่13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(Climate action) 
13.1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิอากาศในทุกประเทศ 

13.1.1 จำนวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติต่อประชากร 
100,000 คน (ภัยพิบัติ รวมถึง อุทกภัย อัคคีภัย 
วาตภัย และภัยแล้ง) 
13.1.2 จำนวนประเทศท่ีมีและดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ระดับประเทศท่ีสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงาน
เซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 
– 2573 
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13.1.3 สัดส่วนของหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีและ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัติระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระดับประเทศ 

13.2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผน
ระดับชาติ 

13.2.1 จำนวนประเทศท่ีมีเป้าหมายการลดก๊าซ 
เรือนกระจกของประเทศ (NDCs) ยุทธศาสตร์ 
ระยะยาว แผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ในรายงาน
การดำเนินงานด้านการปรับตัว (Adaptation 
communications) และในรายงานแห่งชาติ 
(National communications) 
13.2.2 ปริมาณรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปี 

13.3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้  
และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบัน 
ในเรื่องการลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า 

13.3.1 ระดับการดำเนินการเพ่ือบรรจุ 
(i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ 
(ii) การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
เป็นเรื่องหลักใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ 
(ข) หลักสูตร (ค) การศึกษาของครู  
และ (ง) การประเมินผลนักเรียน 

13.a ดำเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีท่ีผูกพัน 
ต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จำนวน 
1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2563  
เพ่ือสนองความต้องการของประเทศกำลังพัฒนา ภายใต้
บริบทของการดำเนินมาตรการลดผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ตลอดจนจัดหาเงินทุนเพื่อให้กองทุน 
Green Climate Fund ดำเนินการได้เต็มที่โดยเร็ว 

13.a.1 ปริมาณเงินดอลลาร์สหรัฐที่ระดมได้ต่อปี 
เทียบเคียงกับเป้าหมายการระดมทุนสะสมต่อเนื่อง
ให้ได้ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐตามพันธะสัญญา
จนถึงปี พ.ศ. 2568 
 

13.b ส่งเสริมกลไกที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการ
วางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผล 
ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก โดยให้ความสำคัญต่อผู้หญิง เยาวชน 
ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชายขอบ 

13.b.1 จำนวนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่มีเป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ (NDCs) ยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว แผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ในรายงาน
การดำเนินงานด้านการปรับตัว (Adaptation 
communications) และในรายงานแห่งชาติ 
(National communications) 
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เป้าหมายที ่14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน (Life below water) 
14.1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมี
นัยสำคัญ โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึง
ขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร (nutrient 
pollution) ภายในปี พ.ศ. 2568 

14.1.1 (ก) ดัชนีของปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น 
(Eutrophication) และ (ข) ความหนาแน่นของขยะ
พลาสติกในทะเล  

14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่งเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยสำคัญ 
รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพ่ือฟ้ืนฟู 
เพ่ือบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ 
ภายในปี พ.ศ.  2563 

14.2.1 จำนวนประเทศท่ีใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ 
ในการบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเล 
 

14.3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรด 
ในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ่านทางการเพ่ิมพูน 
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ 

14.3.1 ค่าความเป็นกรดในทะเลเฉลี่ย (pH) โดยวัด
จากสถานีสุ่มตัวอย่าง 
 

14.4 ภายในปี พ.ศ. 2563 ให้กำกับการทำการประมง
อย่างมีประสิทธิผล และยุติการประมงเกินขีดจำกัด  
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU) และแนวปฏิบัติด้านการประมงท่ีเป็นไป
ในทางทำลาย และดำเนินการให้เป็นผลตามแผนการ
บริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ เพ่ือจะฟ้ืนฟู 
มวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ 
อย่างน้อยที่สุดให้อยู่ในระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน 
(maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะ 
ทางชีววิทยาของสัตว์น้ำเหล่านั้น 

14.4.1 สัดส่วนของมวลสัตว์น้ำ (fish stocks)  
ที่อยู่ในระดับความยั่งยืนทางชีวภาพ 

14.5 ภายในปี พ.ศ. 2563 อนุรักษ์พ้ืนที่ทางทะเลและ
ชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ 

14.5.1 ขอบเขตของพ้ืนที่คุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่
ทางทะเล 
 
 

14.6 ภายในปี พ.ศ. 2563 ยับยั้งการอุดหนุนการประมง
บางรูปแบบที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงเกินขีดจำกัด 
ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และระงับ
การริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว โดยตระหนักว่า
การปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศ

14.6.1 ความก้าวหน้าของประเทศต่าง ๆ ในการใช้
เครื่องมือ/กลไกระหว่างประเทศ เพื่อต่อสู้กับ 
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน  
และไร้การควบคุม 
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พัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจา 
การอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก 
14.7 ภายในปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแก่รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
และการท่องเที่ยว 

14.7.1 ร้อยละของผลผลิตจากการประมงท่ียั่งยืน 
ต่อ GDP ในรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
ประเทศกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด และทุกประเทศ 
 

14.a เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีด
ความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ทางทะเล โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล 
ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ 
เพ่ือจะพัฒนาคุณภาพมหาสมุทรและเพ่ิมพูนให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมีส่วนสนับสนุน 
การพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนามากข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

14.a.1 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือวิจัย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทะเล ต่องบประมาณการวิจัย
ทั้งหมด 
 

14.b จัดให้ชาวประมงพ้ืนบ้านรายเล็กเข้าถึงทรัพยากร
ทางทะเลและตลาด 
 

14.b.1 ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศท่ีมีการใช้
และดำเนินการด้านข้อกฎหมาย / ข้อบังคับ / 
นโยบาย / กรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ที่ตระหนักและปกป้องสิทธิของการทำประมง 
ขนาดเล็ก 

14.c เพ่ิมพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการให้เกิดผล 
ตามกฎหมายระหว่างประเทศตามท่ีสะท้อนใน 
UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายสำหรับการอนุรักษ์
และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน 
ตามท่ีระบุในย่อหน้าที่ 158 ของเอกสาร The Future 
We Want 

14.c.1 จำนวนประเทศท่ีมีความก้าวหน้าในการ 
ให้สัตยาบัน ยอมรับ และนำกรอบการทำงาน 
เชิงกฎหมาย/ นโยบาย/สถาบัน และเครื่องมือในการ
แปลงกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับมหาสมุทร
มาใช้ ดังที่สะท้อนอยู่ใน UNCLOS เพ่ือการอนุรักษ์ 
และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที ่15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่ย่ังยืน ต่อสู้การ 
กลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Life on land) 
15.1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู 
และการใช้ระบบนิเวศบนบกและแหล่งน้ำจืดในแผ่นดิน 
รวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ

15.1.1 สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ดินทั้งหมด 
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อย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขาและพ้ืนทีแ่ห้งแล้ง  
โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่าง
ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 

5.1.2 สัดส่วนของพ้ืนที่สำคัญต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพทั้งทางบกและแหล่งน้ำจืด ซ่ึงเป็นพื้นที่
คุ้มครอง จำแนกตามประเภทระบบนิเวศ 
 

15.2 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้
ทุกประเภทอย่างยั่งยืน หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า 
ฟ้ืนฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพ่ิมการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่า
ทั่วโลกอย่างจริงจัง ภายในปี พ.ศ. 2563 

15.2.1 ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน 

15.3 ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟ้ืนฟูที่ดิน
และดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงที่ดินที่ได้รับผลกระทบ 
จากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้ง และอุทกภัย 
และพยายามท่ีจะบรรลุถึงความสมดุลของการจัดการ
ทรัพยากรที่ดิน ภายในปี พ.ศ. 2573 

15.3.1 สัดส่วนของทีด่ินที่ถูกทำให้เสื่อมโทรม 
ต่อพ้ืนทีดิ่นทั้งหมด 
 

15.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ
เหล่านั้น เพ่ือเพ่ิมพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
ในการสร้างผลประโยชน์อันสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

15.4.1 ขอบเขตของพ้ืนที่คุ้มครองที่มีความสำคัญ 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา 
15.4.2 ดัชนีพื้นที่ภูเขาสีเขียว (Mountain Green 
Cover Index) 
 

15.5 ปฎิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการ 
เสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี พ.ศ. 2563 
ปกป้องและป้องกันการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ 
ที่ถูกคุกคาม 

15.5.1 ดัชนีบัญชีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม (Red List 
Index) 

15.6 ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและ
ยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้น 
อย่างเหมาะสม ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

15.6.1 จำนวนประเทศท่ีมีการยอมรับกรอบกฎหมาย 
กรอบการบริหารจัดการ และกรอบนโยบายเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจในความเป็นธรรม และความเท่าเทียม 
ในการแบ่งปันผลประโยชน์ 

15.7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะยุติการล่าและการ
ขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหา 
ทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิด
กฎหมาย 

15.7.1 สัดส่วนของการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ถูกล่า
หรือถูกขนย้ายอย่างผิดกฎหมาย 
 

15.8 นำมาตรการเพ่ือป้องกันการนำเข้าและลด
ผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถ่ินที่รุกรานต่อระบบนิเวศ
บกและน้ำ และควบคุมหรือขจัด priority species 
ภายในปี พ.ศ. 2563 

15.8.1 สัดส่วนประเทศที่ได้ใช้กฎหมายระดับชาติ 
ที่เก่ียวข้อง และจัดสรรทรัพยากรเพ่ือป้องกันหรือ
ควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ถูกรุกรานอย่างเพียงพอ 
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15.9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การจัดทำแผน 
กระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน 
และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 
พ.ศ. 2563 

15.9.1 (ก) จำนวนประเทศท่ีกำหนดเป้าหมาย
ระดับชาติที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับเป้าประสงค์ 
ที่ 2 ของ Aichi Biodiversity ของแผนยุทธศาสตร์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020  
ไว้ในยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ (NBSAP) และมี
การรายงานความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว (ข) บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบการรายงานและการบัญชีของประเทศ  
(การดำเนินการตามระบบบัญชีเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม) 

15.a ระดมและเพ่ิมทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่ง 
เพ่ืออนุรักษแ์ละใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

15.a.1 (ก) การช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็น
ทางการ (ODA) เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และ 
(ข) รายได้และเงินที่ระดมได้จากการใช้เครื่องมือ 
ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

15.b ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับ 
เพ่ือสนับสนุนเงินแก่การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
และสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลัง
พัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ  
ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า 

15.b.1 (ก) การช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็น
ทางการ (ODA) เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และ 
(ข) รายได้และเงินที่ระดมได้จากการใช้เครื่องมือ 
ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

15.c เพ่ิมพูนการสนับสนุนในระดับโลก 
แก่ความพยายามที่จะต่อสู้กับการล่า การเคลื่อนย้ายชนิด
พันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดยการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ของชุมชนท้องถิ่นในการดำรงชีพอย่างยั่งยืน 

15.c.1 สัดส่วนของการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ถูกล่า
หรือถูกขนย้ายอย่างผิดกฎหมาย 
 

เป้าหมายที ่16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม  
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ (Peace, justice and strong 
institutions) 
16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตาย 
ที่เก่ียวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 
 

16.1.1 จำนวนเหยื่อฆาตกรรม ต่อประชากร 
100,000 คน จำแนกตามเพศ และอายุ 
16.1.2 การเสียชีวิตที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้ง  
ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม อายุ เพศ 
และสาเหตุ 
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16.1.3 สัดส่วนของประชากรที่ได้รับ  
(ก) ความรุนแรงทางร่างกาย (ข) จิตใจ  
และ (ค) ทางเพศ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
16.1.4 สัดส่วนประชากรที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อเดิน 
ในบริเวณพ้ืนที่ที่อาศัยเพียงลำพัง 

16.2 ยุติการข่มเหง การแสวงหาประโยชน์ 
อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรง 
และการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก 

16.2.1 สัดส่วนของเด็กอายุ 1-17 ปี ที่เคยถูกทำร้าย
ทางร่างกาย และ/หรือข่มเหงทางจิตใจโดยผู้ดูแล 
ในเดือนที่ผ่านมา 
16.2.2 จำนวนเหยื่อการค้ามนุษย์ต่อประชากร 
100,000 คน จำแนกตามเพศ อายุ และรูปแบบ 
การแสวงหาประโยชน์ 
16.2.3 สัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชาย อายุ 18-29 ปี 
ที่เคยถูกกระทำความรุนแรงทางเพศก่อนอายุ 18 ปี 

16.3 ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ และสร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 

16.3.1 ร้อยละของเหยื่อความรุนแรงใน 12 เดือน 
ที่ผ่านมา ซึ่งได้แจ้งการกระทำอันรุนแรงนั้น 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ หรือกลไก
ทางการในการยุติข้อขัดแย้ง   
16.3.2 สัดส่วนของจำนวนผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่
พิพากษาต่อจำนวนนักโทษท้ังหมด 
16.3.3 สัดส่วนประชากรที่มีปัญหาความขัดแย้ง
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และผู้ที่เข้าถึงกลไก 
การแก้ปัญหาความขัดแย้งทั้งที่เป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ จำแนกตามประเภทของกลไก 

16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความ
แข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส่งคืน
สินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้ง
ในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี พ.ศ. 2573 

16.4.1 มูลค่ารวมทั้งหมดของกระแสเข้าออกของเงิน
ที่ผิดกฎหมาย (หน่วยเป็น ดอลลาร์สหรัฐ) 
16.4.2 สัดส่วนของอาวุธ (อาวุธเล็กและอาวุธเบา)  
ที่ถูกยึด ค้นพบและส่งมอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตาม
และระบุแหล่งที่มาหรือบริบทที่ผิดกฎหมาย 
ของอาวุธ โดยเป็นไปตามมาตรฐานและเครื่องมือ
ทางกฎหมายระหว่างประเทศ 

16.5 ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบน
ทุกรูปแบบ 
 

16.5.1 สัดส่วนของบุคคลที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีการให้สินบน 
หรือถูกเรียกสินบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วง
ระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา 
16.5.2 สัดส่วนขององค์กรธุรกิจที่เคยติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีการ 
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ให้สินบน หรือถูกเรียกสินบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา 

16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ 
และโปร่งใสในทุกระดับ 
 

16.6.1 การใช้จ่ายภาครัฐขั้นพ้ืนฐานคิดเป็นสัดส่วน
ของงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว จำแนกเป็น 
ภาค (หรือจำแนกตามรหัสงบประมาณ หรือที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน) 
16.6.2 สัดส่วนประชากรที่พึงพอใจกับบริการ
สาธารณะครั้งล่าสุดที่ตนได้ใช้บริการ 

16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มี
ความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็น
ตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ 
 

16.7.1 สัดส่วนตำแหน่งในสถาบันของรัฐ
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งรวมถึง  
(ก) สภานิติบัญญัติ (ข) บริการสาธารณะ  
และ (ค) คณะตุลาการ เปรียบเทียบกับการกระจาย
ตัวในระดับชาติ โดยจำแนกตามเพศ อายุ ผู้พิการ 
และกลุ่มประชากร) 
16.7.2 สัดส่วนของประชากรที่เชื่อว่ามีกระบวนการ
ตัดสินใจที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการ 
จำแนกตามเพศ อายุ ความพิการ และกลุ่มประชากร 

16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วม
ของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันที่เกี่ยวข้อง 
กับธรรมาภิบาลโลก 

16.8.1 สัดส่วนของสมาชิก และสิทธิการออกเสียง
ของประเทศกำลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ 

16.9 จัดให้มีอัตลักษณ์ทางกฎหมายสำหรับทุกคน 
โดยรวมถึงการให้มีการจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร)  
ภายในปี พ.ศ. 2573 

16.9.1 สัดส่วนของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีการ 
จดทะเบียนแจ้งเกิดกับหน่วยงานของรัฐ  
จำแนกตามอายุ 

16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  
ตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่าง
ประเทศ 

16.10.1 จำนวนคดีที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง
เกี่ยวกับการฆาตกรรม (killing) การลักพาตัว 
(kidnapping) การอุ้มหาย (enforced 
disappearance) การควบคุมตัวโดยพลการ 
(arbitrary detention) การทรมาน (torture)  
ที่กระทำต่อผู้สื่อข่าว บุคลากรที่เก่ียวข้องกับสื่อ 
สหภาพแรงงาน และผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน  
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 
16.10.2 จำนวนประเทศท่ีใช้และดำเนินการ 
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายและ/หรือนโยบาย 
ที่รับประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
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16.a เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติ 
ที่เก่ียวข้อง โดยรวมถึงกระทำผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ 
โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา เพ่ือจะป้องกันความ
รุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม 

16.a.1 การมีองค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชน  
ที่สอดคล้องกับหลักสนธิสัญญาปารีส (Paris 
Principles) 
 

16.b ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย 
ที่ไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

16.b.1 สัดส่วนของประชากรที่รายงานว่ารู้สึก 
ถูกเลือกปฏิบัติ หรือถูกข่มขู่/คุกคามในช่วง 12 เดือน
ที่ผ่านมา ตามข้อบัญญัติพ้ืนฐานของการห้ามเลือก
ปฏิบัติภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

เป้าหมายที ่17 เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the goals) 
การเงิน 
17.1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากร
ภายในประเทศ โดยรวมถึงการสนับสนุนระหว่าง
ประเทศไปยังประเทศกำลังพัฒนา เพ่ือปรับปรุง 
ขีดความสามารถของประเทศในการเก็บภาษีและรายได้
อ่ืน ๆ ของรัฐ 

17.1.1 สัดส่วนรายได้ภาครัฐรวม ต่อ GDP จำแนก
ตามแหล่งที่มาของรายได้ 
17.1.2 สัดส่วนงบประมาณภายในประเทศท่ีจัดสรร
จากภาษีภายในประเทศ 

17.2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดำเนินการให้เป็นผล 
ตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ (ODA) อย่างเต็มที ่โดยรวมถึง
พันธกรณีท่ีให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ 
ที่จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ทีใ่ห้แก่
ประเทศกำลังพัฒนา ร้อยละ 0.7 และมีสัดส่วน 
ODA/GNI ที่ให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 โดยผู้ให้ ODA ควรพิจารณา
ตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ทีใ่ห้แก่ 
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

17.2.1 ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็น
ทางการ (ODA) สุทธิ ยอดรวม และท่ีให้แก่ประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้มวลรวม
ประชาชาติ (GNI) ของ ผู้บริจาคที่เป็นสมาชิก 
ของคณะกรรมการความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 
(Development Assistance Committee)  
ของ OECD 
 

17.3 ระดมทรัพยากรทางการเงินสำหรับประเทศกำลัง
พัฒนาเพ่ิมเติม จากแหล่งที่หลากหลาย 
 

17.3.1 สัดส่วนของการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) การช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
อย่างเป็นทางการ (ODA) และความร่วมมือ ใต้-ใต้ 
ต่อรายได้มวลรวมประชาชาติ (GNI) 
17.3.2 สัดส่วนของมูลค่าของการโอนเงินกลับ
ประเทศ (เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) ต่อ GDP 
ทั้งหมด 



37 
 

เป้าหมายหลัก (Goals) / เป้าหมายย่อย (Targets) ตัวชี้วัด (Global SDG indicators) 

17.4 ช่วยประเทศกำลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืน
ของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่ง
ส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้
และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และ
แก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศยากจนที่มีหนี้สิน
ในระดับสูงเพ่ือลดการประสบปัญหาหนี้ (debt 
distress)   

17.4.1 สัดส่วนภาระหนี้ (debt service) ต่อรายได้
จากการส่งออกสินค้าและบริการ 
 

17.5 ใช้และดำเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริม
การลงทุนสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

17.5.1 จำนวนประเทศท่ียอมรับและดำเนินการ 
ตามกฎเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนของประเทศ
กำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

เทคโนโลยี 
17.6 เพ่ิมพูนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต-้ใต ้และไตรภาคี และ
การเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
ยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน 
โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไก
ที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ 
และผ่านทางกลไกอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี 
(Technology Facilitation Mechanism) ของโลก 

17.6.1 จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำ 
ที่ ต่อผู้อยู่อาศัย 100 คน จำแนกตามความเร็ว 
 
(ตัดตัวชี้วัด 17.6.1 เดิมออก และใช้ตัวชี้วัด 17.6.2  
เดิมแทน) 

17.7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศกำลัง
พัฒนาภายใต้เงื่อนไขท่ีอำนวยประโยชน์แก่ประเทศ
กำลังพัฒนารวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลง
ร่วมกัน 

17.7.1 จำนวนเงินทุนรวมที่ให้แก่ประเทศกำลัง
พัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การถ่ายทอด และ
การเผยแพร ่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

17.8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทำงานได้
อย่างเต็มที่ภายในปี พ.ศ. 2560 และเพ่ิมพูนการใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

17.8.1 สัดส่วนของประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต 
 

การเสริมสร้างความสามารถ 
17.9 เพ่ิมพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสำหรับการ
ดำเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถท่ีมี
ประสิทธิผลและมีการตั้งเป้า ในประเทศกำลังพัฒนา 
เพ่ือสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดำเนินงานในทุก

17.9.1 มูลค่า (ดอลลาร์) ของการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน และทางวิชาการ (รวมถึงผ่านความ
ร่วมมือ เหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี) ที่ได้ให้คำมั่น
ไว้กับประเทศกำลังพัฒนา 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทาง 
ความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี 
การค้า 
17.10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีท่ีเป็นสากล มีกติกา 
เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ และเสมอภาค ภายใต้องค์การ
การค้าโลก โดยรวมถึงผ่านข้อสรุปของการเจรจาภายใต้
วาระการพัฒนารอบโดฮา 

17.10.1 ค่าเฉลี่ยของอัตราภาษีศุลกากรถ่วงน้ำหนัก
ทั่วโลก 

17.11 เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา
ให้สูงขึน้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมุ่งเพ่ิมส่วนแบ่ง 
ของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในการส่งออกทั่วโลก 
ให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563 

17.11.1 ส่วนแบ่งของการส่งออกในระดับสากล 
ของประเทศกำลังพัฒนา และประเทศพัฒนา 
น้อยที่สุด 
 

17.12 ทำให้เกิดการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม 
ในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจำกัด
ปริมาณในระยะยาวสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
โดยให้สอดคล้องกับคำตัดสินขององค์การการค้าโลก 
โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วย
แหล่งกำเนิดสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้
กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและ 
เรียบง่าย และมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการ
เข้าถึงตลาด 

17.12.1 ภาษีศุลกากรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ประเทศ
กำลังพัฒนา ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลัง
พัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก เผชิญอยู่ 
 

ประเด็นเชิงระบบ ความสอดคล้องเชิงนโยบายและเชิงสถาบัน 
17.13 เพ่ิมพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก 
โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและ 
ความสอดคล้องเชิงนโยบาย 

17.13.1 ผังติดตามเศรษฐกิจมหภาค 
(Macroeconomic Dashboard) 
 

17.14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

17.14.1 จำนวนประเทศท่ีมีกลไกเสริมสร้างนโยบาย
ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

17.15 เคารพพ้ืนที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นำ 
ของแต่ละประเทศที่จะสร้างและดำเนินงานตามนโยบาย
เพ่ือการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

17.15.1 ขอบเขตการใช้กรอบผลลัพธ์และเครื่องมือ
การวางแผนที่ประเทศเป็นเจ้าของโดยผู้ให้ความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 

17.16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความร่วมมือ
จากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปัน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากร
ทางการเงิน เพ่ือจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ
กำลังพัฒนา 

17.16.1 จำนวนประเทศทีร่ายงานความก้าวหน้า 
ตามกรอบการติดตามประสิทธผลของการพัฒนาที่มี
ผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย ที่สนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 
 



39 
 

เป้าหมายหลัก (Goals) / เป้าหมายย่อย (Targets) ตัวชี้วัด (Global SDG indicators) 

17.17 สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม 
สร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากร 
ของหุ้นส่วน 

17.17.1 จำนวนเงินดอลลารส์หรัฐที่มีภาระผูกพัน 
ให้ใช้ในโครงการความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

17.18 ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถให้กับประเทศกำลังพัฒนา รวมถึง
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็ก ให้เพ่ิมการมีอยู่ของข้อมูลที่มีคุณภาพ 
ทันเวลาและเชื่อถือได้ จำแนกตามรายได้ เพศ อายุ  
เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะการอพยพ ความพิการ 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องตามบริบทของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563 

17.18.1 ตัวชี้วัดขีดความสามารถเชิงสถิติเพ่ือการ
ติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
17.18.2 จำนวนประเทศท่ีมีกฎหมายทางสถิติ 
ของประเทศ ทีส่อดคล้องกับหลักพ้ืนฐานของสถิติ
ทางการ 
17.18.3 จำนวนประเทศท่ีมีแผนสถิติระดับประเทศ 
ที่ได้รับเงินทุนอย่างเต็มท่ี และอยู่ระหว่าง 
การดำเนินการให้บรรลุ จำแนกตามแหล่งเงินทุน 

17.19 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนา 
การวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผล 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการ
สร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกำลังพัฒนา 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

17.19.1 มูลค่าเงินดอลลาร์ของทรัพยากรที่ใช้ในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านสถิติของประเทศ
กำลังพัฒนา 
17.19.2 สัดส่วนของประเทศที่ ก) มีการดำเนินการ
สำมะโนประชากรและสำมะโนครัวเรือนอย่างน้อย
หนึ่งครั้งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และ ข) มีการจด
ทะเบียนเกิด ร้อยละ 100 และ จดทะเบียนการตาย 
ร้อยละ 80 

 

สำหรับการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก ครอบคลุมมิติการพัฒนา 
ทั้งด้านการพัฒนาคน เศรษฐกิจและความมั่งค่ัง สิ่งแวดล้อม สันติภาพและความยุติธรรม และความเป็นหุ้นส่วน
การพัฒนา ดังนี้ 

1. การพัฒนาคน (People) : 1 ย ุต ิความยากจน , 2 ย ุต ิความหิวโหย , 3 ส ุขภาพที ่ดี ,  
4 การศึกษาที่มีคุณภาพ, 5 ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

2. สิ่งแวดล้อม (Planet): 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล, 12 การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน, 
13 การต่อสู้ปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ , 14 ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน, 15 ระบบนิเวศบนบก
อย่างยั่งยืน 

3. เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity): 7 พลังงานสมัยใหม่, 8 การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่ครอบคลุม และการมีงานที่มีคุณค่า , 9 โครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง, 10 ลดความไม่เสมอภาค, 11 เมืองและ 
การตั้งถ่ินฐาน 

4. สันติภาพและความยุติธรรม (Peace): 16 สังคมท่ีสงบสุขและความยุติธรรม 
5. ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership): 17 หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก 
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ภายใต้  17 เป ้าหมายหลัก (Goals) ในแต่ละเป ้าหมายจะมีเป ้าหมายย่อย (Targets)  

รวมทั ้งส ิ ้น 169 เป้าหมาย โดยเป้าหมายย่อยจะเป็นตัวกำหนดประเด็นหรือขอบเขตของการพัฒนา 
ของเป้าหมายหลักให้มีความชัดเจน เจาะจงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในแต่ละเป้าหมายหลัก จะประกอบด้วย 
เป้าหมายย่อย 2 รูปแบบ คือ เป็นตัวเลขล้วน เช่น 1.1 1.2 เป็นต้น กับเป็นตัวเลขและตัวอักษร เช่น 1.a 1.b 
เป็นต้น ความแตกต่างของเป้าหมายย่อยที่เป็นตัวเลขล้วน กับตัวเลขผสมตัวอักษร คือ เป้าหมายย่อยที่เป็น
ตัวเลขล้วน เป็นการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จในเชิงผลลัพธ์ของการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเป้าหมายนั้น ๆ ส่วนเป้าหมายที่เป็นตัวเลขผสมตัวอักษร เป็นการกำหนดเป้าหมายในเชิงแนวทางหลัก
หรือประเด็นหลักที่ควรให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายนั้น ๆ 
สำหรับหลักการการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เน้น
ครอบคลุม ทั ่วถึง ไม่ทิ ้งใครไว้ข้างหลัง จะเห็นได้จากหลายเป้าหมายระบุให้ความสำคัญกับคนยากจน 
เปราะบาง หรือชายขอบให้ได้รับประโยชน์หรือมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
บริการสาธารณะต่าง ๆ และมุ่งเน้นให้ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาหรือพัฒนาน้อย 
มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบบูรณาการ กล่าวคือ การพัฒนาที่ต้องดำเนินการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน 
ในทุกมิติ ทุกด้าน ไม่สามารถดำเนินการแบบแยกส่วนเป็นด้าน หรือเป็นเป้าหมายได้ เนื่องจากแต่ละเป้าหมายหลัก 
มีส่วนส่งเสริม และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายซึ ่งกันและกัน เช่น การบรรลุเป้าหมายหลักที ่ 4 การสร้าง
หลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม ย่อมมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป้าหมายหลักที่ 1 
การให้เด็กยากจนเข้าถึงบริการพื้นฐาน เป้าหมายหลักที่ 2 เกี่ยวกับปัญหาเด็กเตี้ย แคระแกรน หรือมีภาวะ 
ทุพโภชนาการ เป้าหมายหลักที่ 6 การมีน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย เป้าหมายหลักที่ 9 การเข้าถึงเทคโนโลยี ข้อมูล
ข่าวสาร และอินเทอร์เน็ต เป้าหมายหลักที่ 13 การพัฒนาหลักสูตร เพื่อสร้างความตระหนักรู้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป้าหมายหลักที่ 17 เรื่องเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพราะฉะนั้น การดำเนินการพัฒนา
เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละเป้าหมายหลักจึงมีความเชื ่อมโยง และส่งผลซึ ่งกันและกันด้วย นอกจากนั้น 
การพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาในระดับพื้นที่ ชุมชน 
ท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก กระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมขน ท้องถิ่น
เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที ่ด้วยตนเอง จะทำให้  
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การแก้ไขปัญหานั้น เป็นไปอย่างสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ และมีความยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ  
ในแต่ละเป้าหมายย่อยจึงมีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ ให้ชัดเจน (Global SDG indicators) เพื่อการ
ติดตามและประเมินผล SDGs ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด 
 
2. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย : ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา 
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ  
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผล
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ  
ในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ  อัตรา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0
ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะ  
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ  
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ ้นและแก้ปัญหาความเหลื ่อมล้ำอย่างยั ่งย ืน ขณะเดียวกันการวาง  
กลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา  
ยังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลือง
และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื ่องและความยืดหยุ ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา  
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  
ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติ
ให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที ่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน  
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ
จัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั ่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั ่งยืน ซึ ่งจะเป็นประเด็นท้าท ายต่อ 
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั ้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื ่อมโยงในภูมิภาค  

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดน
กับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้อง  
ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ 
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง  
กลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่อาจก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที ่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ  
และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ  
ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความ
เชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหา
ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี ่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุน  
ที ่จะมีความหลากหลายเพิ ่มมากขึ ้น การแข่งขันที ่คาดว่าจะรุนแรงขึ ้นในการเพิ ่มผลิตภาพและสร้าง  
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ 

นอกจากนั ้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู ่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ ่มผู ้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ ่มขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผล  
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ ่มมากขึ ้นเพื ่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที ่ลดลง ซึ ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น 
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ 
ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิง
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แรงงานมีความรุนแรงมากขึ ้น ซึ ่งจะยิ ่งทำให้เกิดความเสี ่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพื ้นฐานที ่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื ่องกับความมั ่นคง  
ด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ 
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้ร ับความสำคัญและความสนใจจาก 
นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสร้างสมดุล
ความมั ่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที ่จะมีความสำคัญเพิ ่มมากขึ ้น กฎระเบียบและข้อตกลง  
ด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
มากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ  
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั ่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม  
และความเสี ่ยงด้านอื ่น ๆ ที ่ซ ับซ้อนขึ ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที ่ใช้เทคโนโลยี  
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี  
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก  
การเกิดขึ ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที ่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศ  
มีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่ มีมาตรการที ่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงาน  
และอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น  
หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัว  
ไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนา
ขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมี
ความแปรปรวนมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ  
ของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ 
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที ่จะเปลี่ยนแปลง  
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนา 
ที่เก่ียวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
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ดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื ่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี ่ยวข้องซึ ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จำเป็นต้องมทีรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของ
ระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบ
บริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนา  
บนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  
ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่  
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั ่นคงด้านพลังงาน  
และอาหาร รักษาไว้ซึ ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนา 
และขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี ่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที ่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ  
โลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศ 
มีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการ
ที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทย
จำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและเสถียรภาพ
ทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี 
และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา  
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที ่ต้องบรรลุ พร้อมทั้ง  
แนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพื้นฐาน
ประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ 
เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง  
มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

 
 



45 
 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุส ังคมและการมีเก ียรต ิและศักด ิ ์ศร ีของความเป็นมนุษย ์ ความเจร ิญเต ิบโตของชาติ  
ความเป็นธรรมและความอยู ่ด ีมีสุขของประชาชน ความยั ่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม  
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง  
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง  
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม ั ่นคง  หมายถ ึง การม ีความม ั ่นคงปลอดภ ัยจากภ ัยและการเปล ี ่ยนแปลง 
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที ่ยึดเหนี ่ยวจิตใจ  
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก  
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั ่นคงพอเพียงกับการ
ดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัย 
ในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู ่กลุ ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื ่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ่ด ีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศ  
มีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั ้งในตลาดโลกและ  
ตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย  
มีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ 
เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที ่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้   
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ความยั ่งยืน หมายถึง การพัฒนาที ่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ  
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
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ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที ่มุ ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั ่งยืน และให้ความสำคัญกับการ มีส ่วนร่วม 
ของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 

 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ 
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ  
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ

มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้
ประเทศไทยมีความมั ่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี ่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน  
และภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนา
กลไกที ่สำคัญในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจใหม่ที ่จะสร้างและเพิ ่มศักยภาพในการแข่งขันของปร ะเทศ 
เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
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และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” 
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต  
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช  
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้  
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  
เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที ่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ ว ัฒนธรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม  
ให้เอื ้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ  
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้น  
ของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ  
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม  
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที ่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์  
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื ่อนำไปสู ่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั ้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุล  
ทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ  
ที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง 
มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม  
ความซื ่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ  
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล  
มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร 
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
3. ความเชื่อมโยงจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย 

ประเทศไทยร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในคราวการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใคร 
ไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) 17 เป้าหมายหลัก เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน SDGs มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ คือ สามารถใช้เป็นเครื่องมือชี้วัด เพื่อประเมินความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ และบ่งบอก
สถานะความสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับ
ประเทศอื่น ๆ รวมถึง การนำตัวอย่างหรือต้นแบบของการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จ ไปใช้ในการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ร่วมกับของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละเป้าหมายให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้  
แต่ละประเทศนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการนำเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs มาใช้นั้น สิ่งสำคัญ คือ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการที่ถูกต้อง นำไป
ปรับใช้ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพปัญหาหรือเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ ตั้งแต่ระดับประเทศลงไป
จนถึงระดับพ้ืนที่ ชุมชน ท้องถิ่น จึงจะเกิดประโยชน์และส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน  

จากข้อมูลข้างต้นอาจสรุปได้ว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก กับเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศไทยให้มีความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
เนื่องจากให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนาคน เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง 
สิ่งแวดล้อม สันติภาพและความยุติธรรม และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความเชื่อมโยงระหว่าง 169 เป้าหมายย่อย (Targets) ของ SDGs กับ 37 เป้าหมายระดับประเด็น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 23 ฉบับ และ 140 เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อประมวลความสอดคล้องการกำหนดทิศทาง  
การพัฒนาระดับประเทศกับระดับนานาชาติ และนำไปสู่การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย 
ให้สามารถบรรลุทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้ในคราวเดียวกัน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ พบว่า เป้าหมาย 
SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าหมายย่อยมีความสัมพันธ์สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 
และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 22 ประเด็น 
ดังภาพต่อไปนี้ 
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4. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
4.1 สรุปสถานะผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภาพรวม 

จากรายงานการพัฒนาที่ย ั ่งย ืนประจำปี พ.ศ. 2564 (Sustainable Development 
Report 2021) พบว่า เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อปี 2015 ที่ผลการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกถอยหลัง การระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 ได้ส่งผล
กระทบทำให้เกิดภาวะวิกฤติต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน และทุกเป้าหมาย งบประมาณหรือการลงทุนของ
ทุกประเทศควรมุ่งพัฒนาไปที่เป้าหมายหลักสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั ่งยืน เช่น การศึกษา สุขภาพ 
พลังงาน เกษตรกรรม โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งจากรายงานฉบับ
นี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญของการดำเนินงานขับเคลื่อน SDGs โดยสรุปดังนี้ 

1) คะแนนดัชนีเฉลี่ยทั่วโลก ปี 2020 ลดลงจากปี 2015 ซึ่งเป็นปีแรกของการลงนามรับรอง 
โดยคะแนนที่ลดลงมาจากอัตราความยากจนและการว่างงาน หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก 

2) ประเทศกำลังพัฒนามีรายได้ต่ำ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาภาวะฉุกเฉินและ
ฟ้ืนฟหูรือลงทุนที่สอดคล้องกับกับ SDGs ได ้

3) แนวทางการพัฒนา SDGs ยังสามารถใช้เป็นหลักการหรือกรอบแนวทางในการปรับตัว 
ฟ้ืนฟูการพัฒนาประเทศได้ 

4) ประเทศที่ร่ำรวยยังคงส่งผลกระทบหรือลดทอนความสามารถของประเทศอื่นในการบรรลุ
เป้าหมาย SDGs  

5) การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการดูแลสุขภาพ
ถ้วนหน้าและการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 

6) การเกิดช่องว่างของข้อมูลหรือมีสถิติที่เป็นทางการล่าช้า ทำให้เห็นความสำคัญและความ
จำเป็นของการพัฒนาความสามารถทางด้านข้อมูลหรือสถิติมากข้ึน 

7) ความท้าทายของโลกจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และอื่นๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือหรือภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่ เข้มแข็ง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการหาแนวทางการรับมือ หรือ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

8) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน SDGs มากกว่า
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ในการเปรียบเทียบทั้งในปี 2010 และปี 2015  

9) ช่องว่างเกี ่ยวกับสถิติทางการของเป้าหมาย SDGs ในหลายประเทศ ยังคงมีทั ้งในแง่ 
ความครอบคลุมและความทันต่อความต้องการ โดยเฉพาะ SDG4 (คุณภาพด้านการศึกษา), SDG 5 (ความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ), SDG 12 (การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ ), SDG 13 (การรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) และ SDG 14 (การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล) 
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4.2 สรุปสถานะและอันดับความก้าวหน้าของประเทศไทย  
จากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี พ.ศ. 2564 (Sustainable Development Report 

2021) สถานะและอันดับของประเทศไทยใน SDG Index พบว่า ประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 43 ของโลก  
จากทั้งหมด 165 ประเทศ ได้คะแนนรวมอยู่ที ่ 74.2 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
และเอเชียใต้ (65.7 คะแนน) ซึ่งเมื่อเทียบอันดับและคะแนนของประเทศไทยกับปี 2020 พบว่า ประเทศไทย  
ได้อันดับและคะแนนลดลง โดยในปี 2020 ประเทศไทยได้อันดับที ่ 41 มีคะแนนรวม 74.5 คะแนน  
โดยเป้าหมาย SDGs ของประเทศไทยที่มีสถานะแย่ลง 4 เป้าหมาย และไม่มีเป้าหมายใดขยับดีขึ้น กล่าวคือ 

o SDG 2 (ขจัดความหิวโหย) จากสถานะท้าทาย (สีส้ม) เป็น ท้าทายมาก (สีแดง) ซึ่งตัวชี้วัด 
ทีม่ีสถานะแย่ลง คือ ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ และอัตราการส่งออกยาฆ่าแมลง (ตัวชี้วัดใหม่) 

o SDG 8 (งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ) จากสถานะยังมีความท้าทายบางส่วน 
(สีเหลือง) เป็น ท้าทาย (สีส้ม) ซึ่งตัวชี้วัดที่มีสถานะแย่ลง คือ อัตราการเติบโตของ GDP อัตราการว่างงาน และ
การรับประกันสิทธิแรงงานขัน้พื้นฐานอย่างมีประสิทธิผล 

o SDG 14 (การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล) จากสถานะ ท้าทาย (สีส้ม) 
เป็น ท้าทายมาก (สีแดง) ซึ่งตัวชี้วัดที่มีสถานะแย่ลง คือ ร้อยละของพื้นที่โดยเฉลี่ยที่ได้รับการปกป้องในพื้นที่
ทางทะเลที่สำคัญต่อความหลากหลายทางชวีภาพ และดัชนีสุขภาพมหาสมุทรด้านคะแนนน้ำสะอาด (มลพิษทางทะเล)  

o SDG 15 (การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบก) จากสถานะท้าทาย (สีส้ม) เป็น ท้าทายมาก 
(สีแดง) ซึ่งตัวชี้วัดที่มีสถานะแย่ลง คือ ขนาดพื้นที่เฉลี่ยที่ได้รับการปกป้องในพื้นที่บนบกที่สำคัญต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพและพ้ืนที่ชุ่มน้ำ  
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ส่วนที่ 3  

ความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  
เป้าหมายที่ 4  “สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม 

และเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ต่อประเทศไทย 
  

1. ความสำคัญของการศึกษากับการพัฒนาประเทศ 
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 (4)  

ระบุให้บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ มาตรา 54 รัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ 
การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบ 
การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  
มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับ 
การศึกษา รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัด
ของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา  
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน  หรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย 
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็น อิสระ
และกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื ่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  นอกจากนั้น การปฏิรูปประเทศ  
ตามมาตรา 257 จ. ด้านการศึกษา (1) ให้สามารถเริ่มดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื ่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (2) ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 
วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง 
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู ้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ  
อย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้าง
ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ
เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นท่ี 

การศึกษาเป็นกระบวนการที ่ทำให้เด็กหรือผู ้ใหญ่ได้ร ับความรู ้ ประสบการณ์ ทักษะ 
และทัศนคติที่ดี นำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือดำเนินชีวิต การศึกษาจึงต้องมีระบบการจัดการที่สามารถ 
ให้ หรือสร้าง หรือถ่ายทอด ให้กับคนในสังคมทุกคน ทุกระดับ ทุกวัย ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยการศึกษาในระบบ มุ่งเน้นให้ประชากรในช่วงวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา 
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ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ประสบการณ์ 
และทักษะ มีความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพหรือก้าวสู่ตลาดแรงงาน ส่วนการศึกษานอกระบบ มุ่งเน้น
การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ หรือผู้ที ่เข้าสู ่ตลาดแรงงาน 
หรือประกอบอาชีพ ได้เรียนรู้เพื่อให้มีทักษะและประสบการณ์เพิ่มขึ้น เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ด้วย 
ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา 
ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตามศักยภาพและคุณภาพ 
ของประชากรไทยทุกช่วงวัยเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานและการคุ้มครองทางสังคมของคนไทยมีความ
ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่  
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนา 
มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศระยะยาว 15 ปี ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนา การดำเนินงาน 
อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง และต้องมีการดำเนินงานแบบบูรณาการ 
ซึ่งการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ กับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และส่งผลต่อกัน อีกทั้งมี “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ โดยแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพ พร้อมสนับสนุน
การพัฒนาประเทศนั้น จำเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีว ิน ัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที ่ถ ูกต้อง  
มีทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมทั้ง
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ซึ่งกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ในปี 2580 คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั ้ง 23 ฉบับ เป็นการกำหนดประเด็นในลักษณะที ่มี  
การบูรณาการและเชื ่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด ้านที ่เกี ่ยวข้อง  และประเด็นการพัฒนาจะไม่มี  
ความซ้ำซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 2 
ที่มีความสำคัญในการเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่  3 ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั ้ง  23 ฉบับ จึงมีการกำหนดองค์ประกอบของแผน 
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ต้องมีการระบุแนวทางการพัฒนาและการดำเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 
ที่ต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้
ประเทศและประชาชนทุกกลุ่มวัยจะได้รับประโยชน์ ดังนี้  
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วัยในครรภ์มารดาถึงปฐมวัย เด็กและมารดาทุกคนจะได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ โภชนาการ และสมวัย ผ่านระบบบริการสาธารณะที่มีกระจายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค 
อย่างทั ่วถึง ด้วยบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที ่ทันสมัย  และมีคุณภาพ เด็กจะเกิดมาท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัย สงบสุข เติบโตในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่จำเป็นต่อการเติบโต ได้รับการเลี้ยงดูจากทั้งพ่อและแม่ของเด็กที่จะมีเวลาให้กับลูกของตนมากขึ้น  พร้อมทั้ง 
มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงดู และศูนย์เด็กเล็กท่ีพ่อแม่ทุกคนสามารถ
เข้าถึง มีคุณภาพ และเอื ้อต่อการเลี ้ยงดูเด็กให้เติบโตได้อย่างดี มีทักษะ สุขภาพกายและสุขภาพใจที ่ดี 
พร้อมมีพัฒนาสมวัย  

วัยประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงการศึกษาภาคบังคับ จะได้รับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อผู้เรียน  
มีดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติที่สามารถขยายความรู้และวิธีการเรียนไปสู่โรงเรียน นักเรียน และ
ครู ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทุนทรัพย์จะได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ที่เท่าเทียมและทั่วถึงในทุก ๆ พื้นที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับการปูพื้นฐานความพร้อมทั้งกาย ใจ และสติปัญญา 
ให้พร้อมรองรับการพัฒนาของช่วงวัยต่อไป และได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในสังคมที่ดี ให้เป็นคนดี 
มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีวินัย พร้อมเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป 

วัยรุ่น นักศึกษา จะได้รับการเรียนรู้ให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการ 
มีสุขภาวะที่ดี ได้รับความรู้และการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการภาคการผลิตของประเทศ  
สร้างผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต   
ผ่านสถาบันศึกษายุคใหม่ทำหน้าที่ให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ในทางวิชาการที่สามารถใช้องค์ความรู้
ทางวิชาการในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านวิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และใส่ใจ
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ สู่การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ทัดเทียมกับนานาประเทศท่ัวโลก  

วัยทำงาน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่อง   
ให้เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง มีองค์ความรู้ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในทุกสาย
อาชีพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจะได้รับการสนับสนุนให้มีช่องทางการหารายได้ที่หลากหลายขึ้น   
เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ อาทิ ธุรกิจสตาร์ทอัพที่กำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถ
เป็นช่องทางธุรกิจที่ขยายวงกว้างไปยังต่างประเทศ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต ขณะเดียวกันจะได้รับประโยชน์จากการกระจายความเจริญที ่จะไปสู ่ทุกภูมิภาคของประเทศ  
ในอนาคต ส่งผลให้ประชากรวัยทำงานสามารถทำงานได้ในภูมิลำเนาของตนเอง มีโอกาสได้อยู ่ใกล้ชิด 
กับครอบครัว ทำให้ครอบครัวมีความอยู ่ดีมีสุขเพิ่มมากขึ้น โดยที่แต่ละพื้นที่/ภูมิภาคจะได้รับการพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการและท่องเที่ยว และภาคเกษตร มีโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เก่ียวข้องที่เอ้ือและอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน  

วัยสูงอายุ จะได้ร ับการดูแลทั ้งด้านสุขภาพ การดำรงชีว ิตที ่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
ของผู้สูงอายุ ทั้งผู้สูงอายุวัยต้นอายุ ผู้สูงอายุวัยกลางอายุ และผู้สูงอายุวัยปลาย มีอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา 
ให้มีความทันสมัย มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ 
ให ้สามารถดำเน ินช ีว ิตได ้อย ่างม ีค ุณภาพ  สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ได ้ร ับการบร ิการสาธารณะ 
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ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีส่วนร่วมทางสังคม มีสุขภาพกายและใจที่ดี และเป็นแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ  

โดยสรุป การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ได้นั้น ปัจจัย
ขับเคลื ่อนที่สำคัญ คือ “คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์” ของประเทศ กล่าวคือ ประเทศที่มีคนที ่มีคุณภาพ 
มีศักยภาพ ย่อมสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการให้คนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
เท่าเทียมกัน และมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 
2. ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายที่ 4) กับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

2.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ภายในปี 2573 เป็นการสร้างหลักประกันว่า

เด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มี
ค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึง
การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็ก  
มีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ เพิ่มจำนวนเยาวชน 
และผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการ
เป็นผู ้ประกอบการ ขจัดความเหลื ่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ ่มที ่เปราะบาง 
ซึ ่งรวมถึงผ ู ้พ ิการ ชนพื ้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และ
คำนวณได้ สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั ่งยืน  สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความ
นิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างและยกระดับ
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการและเพศสภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ขยายจำนวนทุนการศึกษา 
ในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
และประเทศในแอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้ว 
และประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ และเพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว ่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ ่งในประเทศพัฒนาน้อยที ่สุด 
และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก  
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ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมาย 4) กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

คือ ประเด็นแผนแม่บท (2) การต่างประเทศ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (11) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต และ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแผนการศึกษาแห่งชาติ  
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ความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) กับเป้าหมายย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายย่อย 

ของแผนแม่บทฯ 
เกี่ยวข้อง
โดยตรง 

เกี่ยวข้อง
โดยอ้อม 

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชาย 
และเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มี
คุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย  
นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล  
ภายในปี พ.ศ. 2573 

120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ดีขึ้น 

  

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชาย 
และเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา  
การดูแล และการจัดการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย 
ที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
ภายในปี พ.ศ. 2573 

110201 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ  
มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ 
ที่มีคุณภาพมากขึ้น 

  

4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคน
เข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคา 
ที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

  

 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ดีขึ้น 

  

4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะ
ที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน  
การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็น
ผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 

110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความ     
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ          
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

  

 110401 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิม
ผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก 
ในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่
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เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายย่อย 

ของแผนแม่บทฯ 
เกี่ยวข้อง
โดยตรง 

เกี่ยวข้อง
โดยอ้อม 

ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและ 
ความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 
110402 มีคนไทยที่มีความสามารถ 
และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 

  

120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ดีขึ้น 

  

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้าน
การศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง  
และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพ
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

  

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคน 
และผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

  

 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ดีขึ้น 

  

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับ
ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษา
สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต 
ที่ยั่งยืนสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค

100101 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความ
พร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล 
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม  
มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
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เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายย่อย 

ของแผนแม่บทฯ 
เกี่ยวข้อง
โดยตรง 

เกี่ยวข้อง
โดยอ้อม 

ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่ง 
ความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง  
การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชม 
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการ
ที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

  

120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ดีขึ้น 

  

4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจน
เครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหว
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย 
ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

  

4.b เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่
ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็น 
เกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกา 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึง
การฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค 
วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ในประเทศ
พัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2563 

020202 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

  

4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการ
ดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา 
น้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

020202 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
ที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

  

120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ดีขึ้น 
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2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 (2) ประเด็น การต่างประเทศ 

การต่างประเทศมีส่วนขับเคลื่อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
– 2580) เพื ่อให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีความมั ่นคง มั่งคั ่ง และยั ่งยืน โดยการดำเนินงานด้านการ
ต่างประเทศให้ไทยมีความพร้อมและมีบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีโลก และมีความ
ร่วมมือกับนานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุนต่อความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของไทยและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประชาคมโลกโดยรวม โดยปัจจุบันประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย และมีการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ การค้า  
การคมนาคม และทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น และการ
เปลี ่ยนแปลงขั ้วอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นหลายศูนย์เป็นเงื ่อนไขสำคัญต่อการปรับตัวด้านการต่างประเทศ  
ของประเทศไทย ดังนั้น แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศจึงได้กำหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทย เพื่อให้
ทุกส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ  

เป้าหมาย  การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศได้กำหนดเป้าหมาย คือ 
การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิ 
ในประชาคมโลก ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 5 ประเด็นที่จะทำให้ไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ได้แก ่(1) มีความ
มั่นคง (2) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (3) มีมาตรฐานสากล (4) มีสถานะและเกียรติภูมิ และ (5) มีพลัง โดยแผนย่อย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่างประเทศ จึงประกอบด้วย 5 แผนย่อยโดยสรุป ดังนี้  

ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ มุ่งเสริมสร้างความมั ่นคงของไทย 
และเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในทุกมิติและเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความ
มั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้ การต่างประเทศไทยยังจะต้องดำเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้างเสถียรภาพ 
ในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย เพื ่อลดความเสี ่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั ่นคงของไทย 
ในอนาคตได้ 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื ่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ผ่านมามีส่วนสำคัญมาจากรายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยว 
ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถรักษาระดับการขยายตัวได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงและต้องเผชิญกับ
การแข่งขันจากประเทศที่มีระดับค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าในยุคโลกาภิวัตน์ การที่ไทยจะสามารถหลุดพ้นจาก “กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง” นี้ได้ต้องอาศัยการพัฒนาตามเป้าหมายที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าที่ขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรม รวมทั้งเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถคว้าโอกาสทองของการที่เอเชีย
ผงาดขึ้นเป็นภูมิภาคที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุดโดยใช้ประโยชน์จากที่ตั ้งเชิงภูมิศาสตร์ของไทย 
ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ในภูมิภาค และส่งเสริมความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไทยเป็นสมาชิก  
เพื ่อส่งเสริมให้ไทยเป็นหนึ ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในเอเชียในอีก  20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะ 
ในอุตสาหกรรมและการบริการที่ไทยมีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน นอกจากเศรษฐกิจไทยจะพึ่งพาต่างประเทศ 
ในเชิงอุปสงค์แล้ว ไทยยังต้องพ่ึงพาต่างประเทศในเชิงอุปทานอีกด้วย ไทยจึงจะต้องใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน
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องค์ความรู้และความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ ของต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลก 

 การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ สังคมโลก 
ในปัจจุบันและในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเชื่อมโยงใกล้ชิด และการแข่งขันที่สูง
มากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้การพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศจากกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล
เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ดี กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงกฎระเบียบ
และการบังคับใช้ของไทยในปัจจุบันยังขาดความสอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล  
และพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยในหลายด้าน ทั้งยังมีอีกหลายประเด็นที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ 
ต่อการพัฒนาความร่วมมือทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมกับนานาประเทศ จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง 
ที่กระบวนการพัฒนาโครงสร้าง และกฎระเบียบของไทยจะได้รับการพัฒนาและบังคับใช้ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีของไทย และในขณะเดียวกัน ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยก็ควรได้รับ
การพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน และพันธกรณีต่าง ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ นอกเหนือจาก 
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลแล้ว ไทยยังสามารถมีบทบาทในการร่วมเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของไทยเพื่อร่วมพัฒนา
กฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีต่าง ๆ นี้ ไปพร้อมกันได้ด้วย 

 การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก การส่งเสริมสถานะ
และอำนาจแบบนุ ่มนวลของไทย สามารถกระทำได้ในสองแนวทางหลัก คือ ผ่านการเผยแพร่ว ัฒนธรรม 
และเอกลักษณ์ของไทย และนโยบายการต่างประเทศของไทย อย่างไรก็ด ีไทยยังขาดการดำเนินการที่ส่งเสริมการนำ
จุดเด่นเหล่านี้มายกสถานะและสร้างอำนาจต่อรองเพ่ือรักษาและเพ่ิมพูนผลประโยชน์ให้แก่ประเทศและประชาชนไทย
ในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ไทยจะต้องยกระดับการส่งเสริม
เอกลักษณ์ของไทยให้สามารถนำไปสร้างมูลค่าได้ รวมถึงต้องเน้นการดำเนินนโยบายที่เป็นการส่งเสริมสถานะ 
ของไทยในเวทีโลก พร้อมไปกับการสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทยสามารถร่วมเสริมสร้างสถานะ 
ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

 การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ การทำงานอย่างบูรณาการและเอกภาพ 
เป็นกุญแจสำคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานด้านต่างประเทศ ทุกประเด็นยุทธศาสตร์จะสามารถบรรลุได้
โดยการดำเนินงานด้านการต่างประเทศที่สอดรับกันอย่างเป็นทีมของทุกหน่วยงานทั้งในประเทศและในต่างประเทศ
บนเงื่อนไขเวลาและทรัพยากรของประเทศที่จำกัด เช่นเดียวกับการที่ต้องมีการบริหารจัดการกำลังคนที่เหมาะสม  
มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้สามารถรองรับการเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ โดยแผนแม่บทประเด็น 
การต่างประเทศจะมุ่งส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึง
ประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศและในต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศมากขึ้น ทั้งในการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและในการร่วมขับเคลื่อนเพ่ือให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสำหรับประชาชนไทย 

(10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เนื ่องจากเป็น

ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว โดยการจะพัฒนาประชากรที่ดีและสมบูรณ์นั้น 
นอกจากการยกระดับในด้านสุขภาวะและด้านทักษะการศึกษาแล้ว จะต้องพัฒนาด้านค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี 
ของประชาชนทุกกลุ่มวัยควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาคนในทุกมิติ 
และในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  
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โดยในช่วงที ่ผ ่านมาประชากรไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
และไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ ดังปรากฏในผลการสำรวจ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ อาทิ การสำรวจโดยศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เมื่อปี 2561 พบว่า ปัญหา 
ความซื่อสัตย์สุจริตทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด (ระดับความรุนแรง 4.13 จากคะแนนเต็ม 
5.00) และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหามากที่สุด รองลงมาคือปัญหาจิตสำนึกสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม ซึ่งอาจสะท้อนการเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่า 
การคำนึงถึงสังคมส่วนรวม 

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเป็นไทย คนไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข 
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น  

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีแผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนไทยในช่วงระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการมี
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง 
การส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นสถาบันหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก  ทั้งในด้านความมีน้ำใจ 
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีไมตรีและความเป็นมิตร โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม 
ที่พึงประสงค์ ซึ่งบูรณาการร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ อาทิ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต 
โดยวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี บนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน 
โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังนี้ 

การปลูกฝังค ุณธรรม จริยธรรม ค่าน ิยม และการเสร ิมสร ้างจ ิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองที่ดี ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม  
ในการจัดการเรียนการสอน การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งการสร้างเสริม 
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร 

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยการเสริมสร้าง 
และพัฒนากลไก เพื ่อให้ภาคธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี  และการยกระดับ 
การบริหารจัดการ รวมถึงมาตรการของภาครัฐเพื ่อให้ภาคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในการปรับเปลี ่ยนค่านิยม 
และวัฒนธรรม 

การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
โดยการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป พัฒนาสื่อเผยแพร่  
เพื ่อสร้างเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และจัดสรรเวลาและเปิดพื ้นที ่ให้สื ่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก  เยาวชน  
และประชาชนในการปลูกจิตสำนึกและสร้างเสริมค่านิยมที่ดี 

(11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า

ไปในอนาคต ซึ ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื ่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  
ไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า อีกทั้ง 
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุ  
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ ่มสูงขึ้น การลงทุน 
และการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  

 โดยปัจจุบัน โครงสร้างประชากรไทยกำลังเปลี ่ยนแปลงเข้าสู ่สังคมสูงวัย และจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ในช่วงปี 2564 ซึ่งทำให้ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ อัตราการเจริญพันธุ ์รวม 
ของประชากรไทยในปี 2561 อยู่ที่ 1.58 ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทน นอกจากนี้ กลุ่มวัยต่าง ๆ ยังคงมีปัญหา 
และความท้าทายในแต่ละกลุ่ม อาทิ โภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ความสามารถทางเชาว์ปัญญา และความฉลาด 
ทางอารมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภาพแรงงานต่ำในกลุ่มวัยแรงงาน และปัญหาสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ดังนั ้น จึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
อย่างเป็นระบบ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพื่อให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือ
สังคม พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิต ิและในทุกช่วงว ัยให้เป็นทรัพยากรมนุ ษย์ที ่ดี เก่ง และมีคุณภาพ 
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม 
และผู้อื ่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
มีทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมทั้งอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพ 
ตามความถนัดของตนเอง” แผนแม่บทประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 5 
แผนย่อย เพ่ือพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้ 

 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ  
ซึ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อม
ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้โรงพยาบาลทุกระดับดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสารอาหารที่จำเป็นต่อสมองเด็ก การกระตุ้นพัฒนาการสมอง 
และการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน 
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การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับ 
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที ่เชื ่อมต่อกับโลกการทำงาน จัดให้มี 
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้
สังคมที ่เป็นพหุว ัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที ่ เช ื ่อมต่อกันระหว่าง 
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา 
และความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะ 
และสมรรถนะของคนในช ่วงว ัยทำงานให ้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้
และยกระดับตนเอง สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ และความรู ้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน  
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ 
แรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยทำงานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 

การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเอง
ได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม
เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพ้ืนฐาน
ในการดำรงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ 

(12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทย

ทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งสอดคล้อง 
กับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ 
และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือ รวมทั้ง 
การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคน
ให้มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

โดยในช่วงที ่ผ่านมา แม้ว่าคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ ้น โดยมีจำนวน 
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.8 ปี ในปี 2551 เป็น 9.4 ปี  
ในปี 2559 แต่ในภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แต่เมื่อพิจารณา
คะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนขั ้นพื ้นฐาน ในปี 2560 พบว่า มีค่าเฉลี ่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 และ 
ผลคะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน เนื่องจากข้อจำกัด 
ที่สำคัญของการศึกษาไทย ทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจำ ทำให้ขาดความคิด
สร้างสรรค ์ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล 
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ขณะที่ในระดับอาชีวศึกษายังมีเด็กที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพในสัดส่วนที่น้อย ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่ามีการเปิด
หลักสูตรโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของตลาดงาน บัณฑิตที่จบออกมาบางส่วนยังมีปัญหาคุณภาพ 

เป้าหมาย  
1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีทักษะที่จำเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย  
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ  
ของพหุปัญญา  

ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ได้กำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษา 
และการเรียนรู ้ทั ้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู ้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้  
ที่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู ้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู  
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ 
การส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ ผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบการเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพ 
และทักษะชีว ิต เปลี ่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท  
“ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร 
ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื ่น ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 
ในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำ 
ของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเพิ่มคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ 
และการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษ
ที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียน
การสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น มีมาตรการ
จูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม พัฒนา
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
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สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ รวมถึงการสร้างระบบ
การศึกษาเพื ่อเป ็นเล ิศทางว ิชาการระดับนานาชาติ  โดยส่งเสร ิมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษา 
ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
และแลกเปลี ่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์ว ิจ ัยเฉพาะทาง 
ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบในระดับภูมิภาค จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านในระบบ
การศึกษา และสำหรับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและนักเรียนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

การตระหน ักถ ึ งพห ุป ัญญาของมน ุษย ์ท ี ่ หลากหลาย  ด ้ วยการพ ัฒนา 
และส่งเสริมพหุปัญญา ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุน
ครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม 
สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมีส่วนร่วม
และผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม 
การทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
สนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้  จัดให้มีกลไกการทำงานในลักษณะ 
การรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและ นักเทคโนโลยีชั ้นแนวหน้า 
เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนำ
ทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 

2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)  
  การปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาและปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีขอบเขต
ครอบคลุมทั้งการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคีหรือระบบอื่น  ๆ  
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน และการปฏิรูปบทบาทการวิจัย
และระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่างยั่งยืน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
โดยมีกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. 
ให้มีผลบังคับใช้ การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมและสื่อ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูป และความเป็นเจ้าของร่วมในเป้าหมายและความสำเร็จของการปฏิรูป
ของประชาชน การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา และการทดลองนำร่องกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ



69 
 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อบริบทพื้นที่อย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (Big Data for Education) ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา ติดตาม
เฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา เพ่ือให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน การเปลี่ยนโลกทัศน์
ทางการศึกษาของสาธารณชนในการสื่อสาร ปลูกฝัง พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคต ิความคาดหวัง
ต่อระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาอิงฐานสมรรถนะ  ที่มุ่งให้ครูและนักเรียนมีความสุข
กับการเรียนรู ้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์  การกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการติดตาม 
รวบรวมผลการดำเนินงานจากเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ทั้งนี้ กิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาดังกล่าว  ได้คำนึงถึง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่บัญญัติให้มีการดำเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
และมาตรา 258 จ (4) ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเด็กเล็ก การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปรับปรุงการจัด 
การเรียนการสอน และการพัฒนาครู และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 การพัฒนาและส่งเสริม 
พหุปัญญาที ่หลากหลาย การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนา 
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำ 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  การพัฒนาทักษะอาชีพ 
การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้คำนึงถึงประเด็นปัญหาด้านการศึกษาของประเทศทั้งด้าน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึง
สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่ สำคัญ อาทิ สถานการณ์ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้มีการสื่อสารไร้พรมแดนและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและแหล่งความรู้  
ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรทั่วโลก  
ในทุกกลุ่มทุกวัย ที่จะต้องเผชิญความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้การศึกษาของประเทศสามารถรองรับ 
ความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต 
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เป้าหมาย กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อน 

 
 

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 

 

กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  เด็กปฐมวัย 

โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในช่วงก่อนวัยเรียน  (3-5 ปี) เป็นช่วงวัยที ่มีความสำคัญต่อพัฒนาการตลอดช่วงชีวิต 
ของบุคคล หากเด็กในช่วงวัยนี้ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม โดยเฉพาะในครอบครัวที่ด้อยโอกาสขาดความพร้อม 
จะส่งผลให้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึ้น  อย่างไรก็ตามปัจจุบัน 
เด็กในช่วงอายุก่อนวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาปฐมวัย อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือห้องเรียน
ระดับอนุบาลยังมีสัดส่วนสูงมากกว่าร้อยละ 10 โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน พ่อแม่
ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างและทำงานอยู่ต่างถิ่น ซึ่งมักนำบุตรหลานเข้าเรียนระดับอนุบาลล่าช้า หรือไม่ได้ส่ง 
เข้าเรียน ทำให้เด็กเหล่านี้เสี่ยงต่อการมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ล่าช้า ไม่ทันเพื่อน นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
ในระดับประถมศึกษา ซึ่งช่องว่างของความเหลื ่อมล้ำด้านพัฒนาการนี้ หากไม่ถูกค้นพบและได้รับการแก้ไข 
อย่างทันท่วงที จะมีแนวโน้มแย่ลงในอนาคต ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ทักษะการเรียนรู้ 
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และความเสี่ยงต่อการออกจากระบบการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในที่สุด รวมทั้งยังมีเด็กและเยาวชน 
ที ่ออกนอกระบบการศึกษาจำนวนมากที ่ไม ่จบการศึกษาภาคบังคับ  ไม่ได้ร ับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิต  อีกทั้งยังมีประชากรวัยแรงงานขาดทักษะ 
ด้านการอ่านและคณิตศาสตร์จำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นการขาดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
และป้องกันเด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษา โดยพัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือ
เด็กให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย และติดตาม ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
ให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้ร ับการพัฒนาทักษะอาชีพ  รวมทั ้งการพัฒนาเครื ่องมือสำรวจความพร้อม 
ของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู ่การศึกษาระดับประถมศึกษา  (School Readiness Survey) และการพัฒนา
เครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากร 
วัยแรงงาน (Workforce Readiness Survey) เพื่อให้สังคมไทยได้เฝ้าระวังและติดตามความก้าวหน้าของ 
การพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้มีกลไก 
การสนับสนุนอย่างเพียงพอทั้งในการป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กและเยา วชนออกจากระบบ
การศึกษาตั ้งแต่ระดับปฐมวัย การดำเนินงานในระดับพื ้นที่ และต้นสังกัด และการติดตามความคืบหน้า  
และการระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่องอันจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยตามกิจกรรมปฏิรูปนี้ นอกจากจะสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกข้อที่ 4 (UN SDG4) แล้ว ยังเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนากำลังคนของประเทศ
ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้สามารถก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง  
(Middle Income Trap) สู่การเป็นประเทศรายได้สูง (High Income Country) ให้ได้ภายใน 20 ปี ตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย 
 1) เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ ผู ้พิการ และผู ้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 

 2) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษา  
ภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ 

 3) ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy 
Competency) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 

 4) เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน 

แนวทางการดำเนินงาน 
 1) การพัฒนาเครื่องมือ และระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 

โดยกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา  และเป้าหมายร่วมของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา พัฒนาระบบการค้นหา  เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย และติดตาม ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อ
หรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา
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ระดับประถมศึกษา (School Readiness Survey) เป็นรายจังหวัด พัฒนาเครื่องมือการประเมินศักยภาพ 
ด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยแรงงาน (Workforce Readiness Survey)  

 2) การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) 
ปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
โดยสนับสนุนทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนแก่เด็กที่มีฐานะครอบครัวยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  จนถึง
ระดับการศึกษาภาคบังคับ ทั้งในสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดให้สามารถพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ พัฒนาระบบคัดกรอง
เด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล งานวิจัย และการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสหวิทยาการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน สร้างนวัตกรทางสังคม (Social Innovator) ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อร่วม
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย 

 3) การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพื ้นที่ และต้นสังกัด โดยสนับสนุน 
การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  สนับสนุน 
องค์ความรู้ และพัฒนาทักษะให้แก่ครูปฐมวัย ครูผู ้ช่วย และอาสาสมัครผู ้ดูแลเด็กเล็กทุกสังกัด รวมทั้ง 
การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที ่สอดคล้องกับ 
ความต้องการและความสนใจ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และเครื่องมือที่จำเป็นในดำเนินการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กอย่างยั ่งย ืนและสอดคล้องกับบริบทของพื ้นที่  
ด้วยกระบวนการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยคำนึงถึงความแตกต่างของสถานศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร (Protected and Isolated Schools) และสถานศึกษาขนาดเล็กประเภทอื่น ๆ พัฒนา 
และสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้เด็กมีความรู้สึกปลอดภัย มีความอบอุ่น 
และมีความสุขในการเรียน 

 4) การติดตามความคืบหน้า และการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม พร้อมทั้งสนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและดำเนินการร่วมกับองค์กรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือระดมการมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  เพื ่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

การจัดการศึกษาของประเทศ จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และยุทธศาสตร์ชาติ คำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร การเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยี และพลวัตของโลกยุคใหม่ ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในทุกช่วงวัย  ที่จะต้องเผชิญ 
ความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยมีเป้าหมายที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปสู่
ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและใฝ่เรียนรู้ (Learning Skills) สามารถเชื่อมโยง 
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีทักษะชีวิต (Life Skills) ในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen) มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
โดยการปรับเปลี ่ยนการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิ งมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) ในปัจจุบัน 
ไปสู่การเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Competency-based Learning) เป็นสำคัญ 
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ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  มุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะ คุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ผ่านการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  การมีครู อาจารย์ที่มีสมรรถนะ ด้านการจัด 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 
มีสมรรถนะในการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการเรียนรู้ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัย
และส่งเสริมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถกำหนดเส้นทางและจังหวะก้าวการเรียนรู้ของตนเอง  (Personalized 
Learning) อย่างมีความหมาย มีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติอย่างแท้จริง  ตลอดจน 
มีการใช้ เทคโนโลยีทางการศึกษาที ่ เหมาะสมกับผ ู ้ เร ียนและความพร้อมเพื ่อให ้การจ ัดการเร ียนรู้  
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

โดยจุดเน้นของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้แต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับก่อนอนุบาล ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเด็กของผู ้ปกครองและชุมชน  

เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ บ่มเพาะปลูกฝังวินัยและพัฒนาการที่ดีทั้งกาย ใจ และอารมณ์ 
ระดับอนุบาล มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกด้าน  ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ จิตใจ และสังคม บ่มเพาะปลูกฝังวินัย คุณธรรมและค่านิยมที่ดี ด้วยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน และสถานศึกษา พัฒนาการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ ลงมือปฏิบัติ (Enactive) ด้วยประสบการณ์ตามมุมต่าง ๆ 
เพื่อให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมอง และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เห็นแบบอย่างของพฤติกรรม
การดำเนินชีวิตที่ดีงาม 

ระดับประถมศึกษา พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามแนวทางพหุปัญญาให้หลากหลาย
ตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู ้จากประสบการณ์จริงผ่านการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ใช้ปัญหา  
หรือโครงงานเป็นฐาน (Problem-based Learning & Project-based Learning) รวมถึงพัฒนาทักษะสำคัญ
ในการเรียนรู้ อันได้แก่ ทักษะทางภาษา ทักษะการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ มีการวัดและการประเมินผลผู ้เรียนที ่มุ ่งเน้นการเรียนรู ้ที ่เป็นชิ ้นงาน  ผลผลิต 
เชิงประจักษ์ เสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สร้างงาน สร้างนวัตกรรม ที่สามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ ผู้เรียน
สร้างความรู้ระดับความคิดรวบยอด และระดับหลักการใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นทักษะพ้ืนฐาน
ทางการเรียนรู้และการดำรงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการสังเคราะห์  ทักษะการสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื ่อสาร บนพื ้นฐาน 
ของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านความรู้ คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ตามความถนัด ความสนใจ ทั้งด้านวิชาการและพื้นฐานวิชาชีพ มีศักยภาพในการสร้างผลผลิตจากการเรียนรู้
และต่อยอดนวัตกรรมคิดสร้างสรรค์ได้ มีนิสัยปรับปรุงพัฒนางานอยู ่เสมอ สร้างและผลิตผลงานใหม่ ๆ  
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และเชื่อมโยงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ชุมชน ท้องถิ่น 
ภูมิภาค และประเทศ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ ่งต่อยอดการเร ียนรู ้ผ ่านกระบวนการคิดขั ้นสูง  
ผ่านการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์   
เป็นนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคม 
ต่อยอดพื้นฐานทางการเรียนรู้และการดำรงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าระดับสูง เน้นทักษะ 
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ความเป็นผู้นำ รวมทั้งส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพและฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้น  
ในด้านความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู ้สร้างความรู ้จากปฏิบัติการเชิงวิจัยทั ้งในสถานศึกษาและชุมชน   
เพื่อพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์และโครงการ ความร่วมมือปฏิบัติการวิจัยในระดับชุมชน
เชื่อมโยงกับพหุวัฒนธรรม และบริบทของชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 

ระดับอาชีวศ ึกษา  เน ้นการลงมือปฏิบ ัต ิจร ิงให ้สอดคล้องกับการใช ้เทคโนโลยี  
และการสร้างนวัตกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ พลิกผันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ต่อสถานการณ์ตามบริบทของภูม ิภาคและโลก  ส่งเสร ิมทักษะเฉพาะทางด้านว ิชาการและว ิชาชีพ 
และฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้นในด้านความรู้  ตามความถนัดความสนใจรายบุคคล และต่อยอดทักษะ 
ความเป็นมนุษย์ผ่านการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ที่มุ่งสร้างความคิดรวบยอดด้านการคิด ด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมขั้นสูง และปลูกฝังจรรยาบรรณ 
ทางวิชาชีพและมีความเป็นผู้นำ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งให้ประชาชนได้รับโอกาสการเรียนรู้ 
สามารถนำหลักการมาใช้พลิกผันแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
พัฒนาอาชีพ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงของสังคมโลก 
และเทคโนโลยี ให้ประชาชนทุกช่วงวัยเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
 1) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลก

ยุคใหม ่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู ้มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
 2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 

 3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ  
และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี 
เพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำ 
ทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการ
ร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน 

แนวทางการดำเนินงาน 
 1) ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ ที่เน้นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด

ขั้นสูงเชิงระบบที่นำไปสู่สมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  และการ
วัดผลประเมินผลเพื ่อพัฒนาผู ้เรียน ปฏิรูปการเรียนรู ้ระดับห้องเรียนด้วยการปรับวิธีสอนจาก  Passive 
Learning ที่เน้นป้อนข้อมูลโดยการท่องจำเนื้อหา มาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ ด้วยการให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลเป็น วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ออกแบบ ตัดสินใจบนพื้นฐานคุณธรรมและค่านิยมเพื่อสังคม ประเทศชาติ และนำความรู้ไปสู่ 
การลงมือปฏิบัติอย่างมีแบบแผน ตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาจนเกิดผลผลิตที่ดีกว่า มีคุณค่าต่อสังคม 
มากกว่าเดิม และกำกับการเรียนรู้ของตนเองในการตรวจสอบกลไกเชิงระบบของงานที่ทำเพื่อเพิ่มคุณค่า 
คุณธรรม ค่านิยม และขยายประโยชน์สู่สังคมที่กว้างขึ้น ด้วยการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
ตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา การศึกษา 
ตามอัธยาศัย และระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 2) พัฒนาคร ูให ้ม ีศ ักยภาพในการออกแบบการเร ียนรู้  สามารถจัดและอำนวย
กระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน และพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถกำกับดูแล ช่วยเหลือแนะนำการโค้ชครู 
รวมถึงการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน 

 3) ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล  ให้มุ ่งเน้นที ่การประเมินผลผู ้เร ียน 
ตามสภาพจริง โดยพัฒนาวิธีการที่หลากหลายในการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของผู้เรียน 

 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง  ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทรัพยากร 
และองค์ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะ และการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี 

 5) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตาม
ความคืบหน้าในการดำเนินการ และร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเมินผลการดำเนินงานและขยายผลต่อไป 

 
3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพ

มาตรฐาน การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนาคนของประเทศให้มีคุณภาพ  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และหัวใจสำคัญที่สุดของกระบวนการจัดการศึกษาก็คือ “ครู” ที่เป็นผู้ที่มี
บทบาทหน้าที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้และอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้มีความรู้  เจตคติ มีทักษะในการใช้ชีวิต 
สามารถเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้และดำรงตนในสังคมได้อย่างเป็นสุข รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 จ. ได้บัญญัติให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง  
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้   
โดยปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท
ครูและอาจารย์ยุคใหม่ให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้  ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร 
ผู้ที่มีความสามารถสูงและมีคุณลักษณะความเป็นครูเข้ามาเป็นครู  ส่งเสริม สนับสนุนระบบพัฒนาศักยภาพ 
และสมรรถนะครูอย่างต่อเนื ่อง รวมทั ้งการเพิ ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
และทุกประเภท บริบทของประเทศและโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม  
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนวัตกรรมของเทคโนโลยีและแหล่งความรู้ใหม่ รวมทั้งสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
มนุษยชาติที่รุนแรงในปี 2019 มาจนปัจจุบันนี้ คือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายทั้งใน “เชิงโครงสร้าง” และ“เชิงพฤติกรรม” การจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่  
จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องและพร้อมรองรับกับการเปลี ่ยนแปลงที ่เก ิดขึ ้นทั ้งปัจจุบ ันและอนาคต  
สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ ่งสถาบันผลิตครูจะต้องปรับบทบาทการผลิตครูที ่ม ีสมรรถนะสูง 
และเป็นความต้องการของประเทศ โดยปรับหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้เหมาะกับสังคมยุคใหม่ สภาพ
พื ้นที ่ความถนัดและความสนใจของผู ้ เร ียนทุกกลุ ่มเป้าหมาย  หลักสูตรและกระบวนการการผลิตครู  
จึงต้องปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องใหม่  ๆ ที่เกิดขึ้น ครูต้องได้รับ
การฝึกหัดและได้รับการพัฒนาครูประจำการจะต้องได้รับการพัฒนาอย่า งต่อเนื่องให้มีทักษะการใช้หลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ให้ผู้เรียนมีโอกาสรับการศึกษาที่สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของตนเอง  เป็นการเรียนรู้ควบคู่ 
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การทำงาน การประกอบอาชีพ สามารถผลิตผลงาน พึ่งพาตนเองได้ เรียนรู้จากการร่วมมือและการแบ่งปัน 
ในสังคม เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ การสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 และความเป็นพลเมือง 
ที่เข้มแข็ง รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) 
ครูต ้องเท่าทันต่อการเปลี ่ยนแปลงตามบริบทของภูมิภาคและโลกและยึดมั ่นในคุณธรรมจริยธรรม  
และจรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็งในท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและพลิกผัน 

อย่างไรก็ตาม จากรายงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า วิชาชีพครู 
มีปัญหาทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ในด้านการผลิตและพัฒนาครูมีปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบบริหาร
จัดการและการกำกับควบคุม การคัดสรรคนมาเรียนครู มาตรฐานกระบวนการผลิตและคุณภาพอาจารย์   
การคัดกรองคนเข้าสู่อาชีพครูและการพัฒนาส่งเสริมครูส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของประเทศลดต่ำลง  
ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในการผลิตครูดังเช่นในอดีต  ทำให้สถาบันการผลิตครู
เกิดขึ้น จำนวนมากถึง 127 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็เปิดหลักสูตรและผลิตบัณฑิตในสาขาที่มีความซ้ำซ้อนกัน
และมีการลงทุนไม่มาก ทำให้จำนวนบัณฑิตครูมีมากเกินความต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น สถาบันผลิตครูยังมี
มาตรฐาน มีกระบวนการและมีวิธีการบริหารจัดการศึกษาแตกต่างกัน หลายแห่งมีการเปิดรับนิสิต/นักศึกษา
แบบเปิดหรือตลาดวิชา หลายแห่งมีการรับนิสิต/นักศึกษาเข้าเรียนครูโดยไม่มีการคัดเลือกตามนโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษาที ่ประสงค์จะได้คนเก่ง  คนดีมาเรียนครู แต่ในบางแห่งกลับมีการคัดเลือกคนที ่มี
ความสามารถและจำกัดจำนวนรับที่เข้มงวด หลายแห่งผลิตบัณฑิตครูในคณะต่าง ๆ ที่ไม่ใช่คณะครุศาสตร์ 
หรือศึกษาศาสตร ์ทำให้คุณภาพของนิสิต/นักศึกษาที่เข้ามาเรียนและคุณภาพของบัณฑิตแตกต่างกัน จากรายงาน
ผลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครู ปี พ.ศ. 2563 มีผู ้สมัครและมีสิทธิ์สอบจำนวน 159,314 คน จากที่มี 
ความต้องการ 18,987 คน แต่มีผู้สอบได้เพียง 10,375 คน หรือร้อยละ 6.8 ทำให้ได้ครูไปบรรจุเพียงร้อยละ 55 
เท่านั้น สิ่งเหล่านี้ เป็นความสูญเปล่าทางการศึกษาของประเทศอย่างมหาศาล  สอดคล้องกับการพิจารณา 
ดัชนีคุณภาพของคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ตามระบบการให้คะแนนในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระบุว่า คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ของประเทศไทยมีคุณภาพอยู ่ในระดับ  “ต้องปรับปรุง” จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  
เพราะคุณภาพคณาจารย์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของบัณฑิตครูมากที ่สุด (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2556) นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ก็ยังไม่สามารถส่งเสริม  
บ่มเพาะประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูยังไม่มีคุณสมบัติที ่เหมาะสมเพียงพอ ครูพี่เลี ้ยงขาดความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้ง 
และขาดทักษะในการเป็นครูพี่เลี ้ยง การนิเทศ การดูแลการฝึกปฏิบัติการสอน รวมทั้งการเป็นผู้สอนงาน 
(Coaching) ให้แก่นิสิต/นักศึกษา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ มีผลทำให้บัณฑิตครูมีคุณภาพลดลง จำเป็นต้องพัฒนา 
โดยเร่งด่วน 

สำหรับด้านการพัฒนาครูประจำการนั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  
ในสังคมโลกยุคใหม่ที่ทันสมัยและเท่าทันโลก รวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที่ ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่ที่ห่างไกล ทุรกันดารและด้อยโอกาส รวมถึงครูและบุคลากรในสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาที ่เป็นเป้าหมายของประเทศ นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจุบันมีครูที ่ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครู   
ยังคงค้างอยู่ในระบบและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นจำนวนมาก  ทั้งยังมีการรับครูใหม่ที่ไม่มีคุณวุฒิ 
ทางการศึกษาเข้ามาเป็นครูอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง  ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเหล่านี้  
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ยังไม่มีความรู้ ทักษะและความสามารถพื้นฐานและคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครูที่เพียงพอในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีคุณภาพ 

จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์วิชาชีพครูให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการ
ปรับปรุงระบบกลไกส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพและการเลื่อน
วิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม ดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการทุกคน 
จึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของแต่ละบุคคล ทั้งด้านการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผลและการใช้สื ่อการเรียนรู ้สมัยใหม่ที ่ เน้นการเรียนรู ้ เช ิงรุก  ทักษะการสร้างสรรค์การวิจัย 
และนวัตกรรมและการสร้างผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) และยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของวิชาชีพครูที่สำคัญที่สุด ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ควรได้ร ับการอบรมให้มีสมรรถนะในการพัฒนาวิชาชีพด้วยระบบ  PLC&CPD (Professional Learning 
Community & Continuous Professional Development) 

เป้าหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
มาตรฐาน  

1) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์  
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

2) กลไกและระบบการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา 
และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการดำเนินการ ดังนี้ 
  1) ด้านกลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีค ุณภาพ
ประสิทธิภาพ ดำเนินการโดยพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครู 
และการพัฒนาเครื ่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครู 
ตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ศึกษาและพัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์
ว ิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี ่ เล ี ้ยงเพื ่อเตรียมครูที ่ม ีค ุณภาพ  
และประสิทธิภาพ ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะ และการพัฒนามาตรฐานและชี้วัดสมรรถนะอาจารย์
ประจำหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีสมรรถนะ พัฒนา
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู  การศึกษา
วิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้ ว ัดสมรรถนะครูพี ่เลี ้ยงในโรงเร ียน 
หรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู และการพัฒนาครูพี่เลี้ยงให้มีสมรรถนะ และพัฒนารูปแบบ 
และหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน สมรรถนะครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู 
  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา  
และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  ดำเนินการ 
โดยศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้ วัดสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี ้วัด  สมรรถนะครู 
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และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น 
ศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือครู และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ 
ตามความต้องการจำเป็น ส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร 
อาท ิการร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & Continuous Professional 
Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษาและการนิเทศ
การศึกษา ปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู  การพัฒนาระบบกลไกในการ
เลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และการคงวิทยฐานะของครูโดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็น
ส่วนสำคัญในการประเมินและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 

4. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

การผลิตและพัฒนากำลังคนเข้าสู ่ตลาดแรงงานของประเทศพบความไม่สอดคล้อง 
ในระดับสูงทั้ง (1) ความไม่สอดคล้องด้านระดับการศึกษาเนื่องจากมีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสัดส่วนสูง 
ขณะที่ตลาดแรงงานต้องการผู้ที่จบสายอาชีพมากกว่า  และ (2) ความไม่สอดคล้องด้านสาขาวิชาซึ่งแรงงาน 
ในตลาดยังพบช่องว่างทักษะ (Skill Gaps) กล่าวคือมีทักษะไม่ตรงหรือต่ำกว่าที่นายจ้างคาดหวังโดยเฉพาะ
ทักษะด้านความรู้ที่ใช้ในการทำงาน นอกจากนี้ การผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีขีดความสามารถในระดับผู้พัฒนา
นวัตกรรมโดยใช้แนวทางการจัดการศึกษา STEM เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยง แก้ปัญหา  
และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ยังมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ อย่างไรก็ตามจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษายังคงมีจำนวนน้อยกว่าผู้เรียนที่ศึกษาต่อ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แม้การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในรูปแบบอาชีวศึกษาทวิภาคี
ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะมีสมรรถนะด้านอาชีพจากการฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการนอกเหนือจาก
การเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน และมีโอกาสได้งานทำสูงเมื ่อจบการศึกษา เป็นรูปแบบที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาให้ความสำคัญแต่ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
“วิชาการประสานการปฏิบัติ” หรืออาชีวศึกษาทวิภาคีที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นให้มีคุณภาพและขยาย
วงกว้างในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง ให้สามารถจัดการเรียนการสอนระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ 
กล่าวคือผู้เรียนทุกคนทุกสาขาวิชาได้เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ  นอกจากนี้ 
ควรส่งเสริมให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นจุดแข็ง  
มีมาตรฐานสูงสู่ความเป็นเลิศในแต่ละแห่ง หรือสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่และทิศทางการพัฒนา
และการลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา 
ที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยการพัฒนาระบบการอาชีวศึกษาใน 3 ระดับ 
ดังนี้ 
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ระดับต้นน้ำ ปรับปรุงคุณภาพปัจจัยนำเข้าในด้านอาชีวศึกษาทวิภาคี ได้แก่  
1) พัฒนาหล ักส ูตรฐานสมรรถนะ  (Competency-based curriculum) ซ ึ ่ ง เป็น

หลักสูตรที่จัดทำร่วมกับเจ้าของอาชีพโดยกำหนดความสามารถของผู้เรียนจากการวิเคราะห์ทักษะจากการ
ปฏิบัติงาน (Work Based) เพื ่อกำหนดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพิ ่มมากขึ ้น  มีการเรียน
ภาคทฤษฎี การฝึกทักษะควบคู่กับการฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น  เพื่อให้ 
ผู้จบการศึกษาพร้อมทำงานเพ่ิมมากข้ึน 

2) เพิ่มขีดความสามารถครูหรืออาจารย์ให้มีวิธีคิดที่ถูกต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
มีองค์ความรู้ที ่ลุ ่มลึกและรอบด้าน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละสาขาอาชีพ 
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ด ้านทฤษฎีและวิชาการในห้องเร ียนและการฝึกทักษะอาชีพ  
ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถนำความรู้ที ่ได้รับจากสถานศึกษาไปฝึกงานหรือฝึกอาชีพภายใต้
สถานการณ์จริงในสถานประกอบการ มีความสามารถในการใช้สื ่อการเรียนการสอนที ่มีความทันสมัย 
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based แนวทางการพัฒนาครูหรืออาจารย์ที่สำคัญ
โดยการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ครูหรืออาจารย์สามารถ
เชื ่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถานประกอบการมาพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมผู้เรียน   
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายครูวิชาชีพเพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในกลุ่มครูวิชาชีพแต่ละสาขา และเร่งพัฒนา
ครูฝึกในสถานประกอบการให้มีขีดความสามารถในการถ่ายทอดหรือสอนงาน  การวัดและประเมินผล  
และระบบการดูแลผู้เรียน ให้แก่ผู้เรียนในระหว่างฝึกงานหรือฝึกอาชีพ 

3) พัฒนาความพร้อมในด้านปัจจัยหรือสิ ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในด้านเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกพื้นฐานในแต่ละสาขาอาชีพ 
ที่มีความทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนผู ้เรียน  รวมทั้งเครื ่องมืออุปกรณ์หรือระบบการทำงานจำลอง 
(Simulation) เพื ่อการเร ียนร ู ้ก ่อนการฝึกงานหรือฝ ึกอาช ีพ  และการฝ ึกใช ้เคร ื ่องม ืออุปกรณ์ข ั ้นสูง 
ในสถานประกอบการ 

4) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเชิงบวก ให้เห็นประโยชน์และความสำคัญ 
ในการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาให้ขยายวงกว้างไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้ปกครอง ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 
และสถานประกอบการ เพ่ือการขยายการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างมีมาตรฐานคุณภาพสูง 

ระดับกลางน้ำ พัฒนาระบบและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ได้แก่  
1) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในฐานะ

หุ้นส่วนสำคัญในการจัดอาชีวศึกษา อาทิ มาตรการทางภาษี ลดข้อจำกัดในด้านกฎหมาย ฯลฯ ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีให้มีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัด 
การอาชีวศึกษาทวิภาคี นวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายช่องทางและวิธีการ ฯลฯ 
และจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในระหว่างการฝึกงานหรือฝึกอาชีพ 

2) สนับสนุนให้ผู ้เรียนมีประสบการณ์ในการฝึกงานในสถานประกอบการโดยความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรธุรกิจต่าง ๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการค้า สมาคมการเงินการธนาคาร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งประเทศไทย ฯลฯ สร้างความเข้มแข็งการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาอาชีพ (Skill Cluster Council) การปรับตัวระหว่างสถานศึกษาในฐานะ
ผู้ผลิตและสถานประกอบการในฐานะผู้ใช้กำลังคนเพื่อผู้จบการศึกษามีความพร้อมในการทำงาน “Ready to Work” 
ที่มีสภาวะพลวัต ซึ่งการฝึกงานจะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน (1) ความสามารถในการสื่อสาร  
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(2) ฝึกปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (3) มนุษยสัมพันธ์ (4) ทักษะฝีมือ (5) ความมุ ่งมั ่น (6) แรงบันดาลใจ (7) 
จินตนาการ (8) วิสัยทัศน์ (9) ความคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ (10) ความคิดสร้างสรรค์ และ (11) สภาวะผู้นำ  

3) ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนหาประสบการณ์อาชีพเพิ ่มจากการหารายได้ระหว่างเรียน  
การเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาชีพมาใช้ในธุรกิจได้ 

4) ปรับระบบอาชีวศึกษาให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
เพ่ือใหส้ามารถพัฒนาและยกระดับสมรรถนะด้านอาชีพต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการพัฒนา
กำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการปัจจุบันในรูปแบบยกระดับ
หรือปรับความรู้และทักษะ (Up Skill) อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ (Re Skill) หรือฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ 
(New Skill) 

5) ปรับระบบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีที่เหมาะสม 
ทั้งสมรรถนะหลัก (Score Skill) และสมรรถนะอาชีพ (Competency Skill) และการรับรองมาตรฐานอาชีพ
ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา 

ระดับปลายน้ำ เพิ ่มระดับคุณภาพผู้สำเร็จอาชีวศึกษาทวิภาคี  ผลผลิต และผลลัพธ์  
ของการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาที่สะท้อนผลต่อกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ 

 1) ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีมีสมรรถนะด้านอาชีพและความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ 
 2) ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีสามารถผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาชีพที่กำหนด 
 3) นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีแรงจูงใจในการเรียนในระดับอาชีวศึกษา 

มากขึ้นโดยปัจจัยหรือเครื่องมือสำคัญในการกำหนดแรงจูงใจ  อาทิ ค่าตอบแทนหรือรายได้ตามสมรรถนะ  
การให้รางวัล การเข้าสู่ตำแหน่งงานหรือเลื่อนขั้นที่เหมาะสม (Career Path) การมีโอกาสหมุนเวียนการทำงาน
ในสถานประกอบการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน  การตอบสนองจากองค์กรและผู้บริหารต่อคำถาม 
และข้อสงสัยของบุคลากร การฝึกทักษะฝีมือใหม่ให้แก่บุคลากร การฝึกอบรมเพิ่มองค์ความรู้อื่น ๆ การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการและบรรยากาศในที่ทำงานที่เอื ้ออำนวยต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน รวมทั้งมีการวางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา 

เป้าหมาย 
ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะ 

การเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
แนวทางการดำเนินงาน 

1) จัดทำมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ  
สร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษาและความสำคัญของการเรียน
ระบบทวิภาคี พัฒนาระบบเชื่อมต่อการศึกษาระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อาชีวศึกษา อุดมศึกษา พัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และระบบอำนวยความสะดวกให้กับผู ้เรียนระหว่างการฝึกงานหรือฝึกอาชีพ  
อยู่ในสถานประกอบการต่างพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง  ส่งเสริมการมีรายได้ 
ระหว่างเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีเพื่อให้ผู้เรียนได้รับค่าตอบแทนระหว่าง
ฝึกงานหรือฝึกอาชีพ และมีความพร้อมเข้าสู่งานเมื่อสิ้นสุดโครงการ กำหนดมาตรการจูงใจผู้ประกอบการ 
ร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการรับผู ้เรียนเข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพ  รวมทั้งมีข้อตกลงร่วมในการจ้างงาน 
หลังสำเร็จการศึกษา 



81 
 

2) พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเช ิงพื ้นที่  
และการคัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคีควบคู่กับการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานในการฝึกทักษะในสถานศึกษา รวมถึงการเตรียม 
ความพร้อมของผู้เรียนก่อนฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ หรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ 

3) สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน
และเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น  ร่วมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับการรับรองมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือ
แรงงานสอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในสาขาที่สถาบันมีความโดดเด่น หรือตอบสนองกับทิศทางการพัฒนา
และการลงทุนของประเทศ รวมทั ้งเพิ ่มขีดความสามารถให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการพัฒนา  
และยกระดับกำลังคนด้านสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการปัจจุบันในรูปแบบยกระดับหรือปรับความรู ้และทักษะ  (Up Skill) 
อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ (Re Skill) หรือฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ (New Skill) 

4) คณะกรรมการปฏิรูปฯ ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการ
ดำเนินการ 

5. การปฏ ิร ูปบทบาทการว ิจ ัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอ ุดมศ ึกษา 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างย่ังยืน 

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิดของประชากรไทย  
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กวัยเรียน นักศึกษา วัยแรงงานมีจำนวนที่ลดลง แต่คนมีอายุยืนยาวขึ้น ทำให้
จำนวนที่นั่งเปิดรับของสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีเกินกว่าจำนวนของผู้สมัครเรียน  ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
และรายได้ในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  ในขณะที ่สถาบันอุดมศึกษามีกำลังและทรัพยากร 
เพียงพอที่จะดำเนินการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อีก อาทิ การจัดการเรียนการสอนสำหรับคนวัยทำงาน  
ในรูปแบบการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ประกอบกับ ภาคการผลิตและบริการต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในบริบท
เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน กำลังคนต้องปรับตัวตามให้ทัน สถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทในการร่วมพัฒนา
กำลังคนวัยทำงานเหล่านี้ โดยเฉพาะความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานยุคใหม่ และพบว่า “การพัฒนา
กำลังคนวัยทำงานในภาคการผลิตและบริการ” อาจเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนไม่น้อยไปกว่า “การพัฒนา
บัณฑิตใหม่” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญสูง  แต่ขาดคุณวุฒิหรือความรู้ที ่เป็นอุปสรรคต่อ 
การเข้าสู่การจ้างงานในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงความรู้เชิงวิชาการในการต่อยอดการทำงาน 

ด้วยเหตุนี้ สถาบันอุดมศึกษาจึงควรปรับบทบาทหรือขยายการให้บริการให้เอื ้อต่อ 
การเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร สามารถรองรับการจัดการเรียนรู ้ตลอดชีว ิต (Life-long-learning) 
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชากรทุกกลุ่ม อาทิ ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนรู้ย่อย 
(Module Based) พร้อมกับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และ/หรือระบบคุณวุฒิฉบับย่อย (Micro 
Credential) เพื่อเป็นกลไกที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมให้วัยแรงงานเข้าถึงคุณวุฒิการศึกษา
ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูง อันจะช่วยยกระดับศักยภาพและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ หรืออาจสะสม
เพื่อต่อยอดไปสู่การรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือระดับปริญญาได้ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้
อุดมศึกษามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาอาชีวศึกษารวมถึง 
การช่วยให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานได้อย่างจริงจัง 
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นอกจากนั้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูง สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวในการพัฒนางานวิจัยและขีดความสามารถของ 
ระบบวิจัยและศักยภาพของนักวิจัยให้มีความพร้อมและความสามารถในการผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือให้การดำเนินการปฏิรูป
ข้างต้นมีความยั่งยืนและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนไทย สถาบันอุดมศึกษา 
และหน่วยงานกำกับจำเป็นต้องมีระบบธรรมาภิบาลที่เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ดังนั้น การปฏิรูป
บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจาก  
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย 
 1) การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดัก

รายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ระบบการอุดมศึกษาจำเป็นต้องดำเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิต 
และพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
กลไกสำคัญ 3 ประการได้แก่ (1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education (2) การจัด 
การเรียนรู ้แบบ Module-Based Learning และ (3) การจัดการเรียนรู ้ที ่เน้น Re-skill Up-skill New-skill  
โดยทั้งหมดนี้ จะต้องดำเนินการใน 7 เรื่อง โดยดำเนินการในระดับส่วนกลาง และระดับสถาบันอุดมศึกษา 

 2) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้  
ปานกลางอย่างยั่งยืน ระบบการอุดมศึกษาจำเป็นต้องปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมทั้งระบบตั้งแต่  
การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณเพื ่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที ่มีความสำคัญ  
ของประเทศ การเชื ่อมโยงกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
จากกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมสู ่กระบวนการบริหารจัดการหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับระบบวิจัย 
ของประเทศในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับ
ผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อให้มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการดำเนินงานและรวมไปถึง
ความสามารถการทำวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศอย่างยั่งยืน 

  3) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างความเชื่อมั่น  
และการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย ระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา
ทั ้งในระดับสถาบันและระดับหน่วยงานภายในของสถาบัน  อาทิ ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย และระบบการสรรหาคณบดี จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีระบบธรรมมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาคมทั้งในมหาวิทยาลัยและของประชาชนไทย 
เพื ่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยในการปฏิบัติภารกิจ  
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

แนวทางการดำเนินงาน 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะเป็นหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบหลักในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการดำเนินการ ดังนี้ 
1) สำรวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และกำลังการผลิตของสถาบันอุดมศึกษา

โดยเฉพาะที่เก่ียวกับ Lifelong-Learning ซึ่งประกอบด้วย  
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(1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education (2) การจัดการเรียนรู้แบบ Module-
Based Learning และ (3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-skill New-skill (ร่วมกับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา: กกอ.) ตลอดจนการวางแผน 
การดำเนินงานและการกำหนดผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ และการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ดำเนินการทุกส่วน  

1.1) การดำเนินการระดับส่วนกลาง ได้แก่ วางแผนการดำเนินงานและกำหนด
ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานทุกส่วน รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เห็นภาพร่วมกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่รับผิดชอบ ปรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนากำลังคน กำหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษาโดยอิงตามความต้องการกำลังคน  (Demand-side 
Financing) ทั้งความต้องการจากภาคการผลิตและบริการ  และความต้องการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ การว ิ เคราะห ์ความต ้องการและจ ัดทำแผนการพัฒนากำล ังคน  ต ้องม ีกลไกการกำหนด 
ความต้องการกำลังคน (Demand Identification) เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาหรือสาขาอาชีพ ทั้งการจัดการศึกษาสำหรับผู ้เรียนในวัยเรียนในระบบปกติ  
และการจัดการเรียนรู้/การฝึกอบรมฝีมือ (Re-skill/ Up-skill/ New-skill) สำหรับผู้เรียนวัยทำงาน 

1.2) ระดับสถาบันอุดมศึกษา สนับสนุนให้เกิด Active Learning/ CWIE ทั้งระบบ 
สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เช่น Active Learning และ/หรือ Cooperative 
and Work Integrated Education (CWIE) สนับสนุนให้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมระบบการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ในทุกระดับการศึกษาแก่ประชาชนไทยทุกคนได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พัฒนาระบบ Module-based และ/หรือ 
Micro Credential พร้อมกับการพัฒนาระบบ  Credit Bank ทั ้งภายในสถาบันอุดมศึกษาและระหว ่าง
สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพื่อเทียบโอน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ 
การจบการศึกษาระดับปริญญาได้ พัฒนาระบบบริหารจัดการ/สนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบ
สนับสนุน อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื ้นฐานการเรียนการสอนที ่ทันสมัยและตรงกับ 
ความต้องการ พัฒนาอาจารย์ด้วยการส่งเสริมการทำงานกับภาคการผลิตและบริการ  สถาบันอุดมศึกษา
สนับสนุนให้บุคลากรทำงานร่วมกับภาคการผลิตและบริการอย่างเข้มข้นเพื ่อพัฒนาขีดความสามารถ  
ของอาจารย์และบุคลากรให้มีประสบการณ์ ความรู้และทักษะที่ภาคการผลิตและบริการต้องการ 

2) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนา
แผนการปฏิรูประบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาของประชากรที ่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส  และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ 
ของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้ 

3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมว ิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม 
ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
ภายใน 20 ปี โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ  
และชุมชน เพื ่อให้มีความความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการดำเนินงานและรวมไปถึง
ความสามารถการทำวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศอย่างยั่งยืน 
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4) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้องร่วมกับจัดทำแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายใน 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

5) ติดตามและประเมินผล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา) 

2.4 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
2.4.1 ความเสี่ยงและโอกาสของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

มีความเสี ่ยงและโอกาสที่สำคัญ 5 ประการ อันเป็นผลเนื ่องมาจากแนวโน้ม 
การเปลี ่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การขยายตัว 
ของความเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมและอนาคตของงาน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสามารถทดแทนกับแรงงานที่ลดลง โดยอนาคตของงานและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่เก่ียวข้อง จะส่งผลให้เกิดงานประเภทใหม่ ๆ ขณะที่งานบางประเภทจะเลือนหายไป อาท ิการเพ่ิมข้ึนของงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  หรืองานในอุตสาหกรรม
การแพทย์และสุขภาพจากการแพทย์สู่สังคมสูงวัย  ขณะที่งานที่มีลักษณะของการทำซ้ำหรือเป็นแบบแผน
(Repetitive/Routine) มีแนวโน้มที่จะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อีกทั้งความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวยังส่งผลเกิดเป็นความท้าทายในการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะใหม่  ๆ และ/หรือมีความสามารถเฉพาะ
เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ ้น  เนื่องจากคุณภาพการศึกษาและทักษะแรงงาน 
ในปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจะยิ่งทำให้การขาดแคลนแรงงาน
ทักษะสูงมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จากการลดลงของสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและการเพิ่มขึ้น
ของกลุ่มประชากรในช่วงวัยพ่ึงพิงที่มีระดับทักษะต่ำกว่า 

2) โอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยี  
และประชากรวัยเรียนที่ลดลง โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งโอกาสในการปรับปรุงและยกระดับ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการฝึกอบรมที่ยังมีข้อจำกัดด้านคุณภาพและการเข้าถึง  ผ่านการปรับปรุง
อ ุปกรณ์ สื ่อการเร ียนรู้  สิ ่งอำนวยความสะดวกทางการศ ึกษา  ตลอดจนรูปแบบการเร ียนการสอน 
ให้มีความทันสมัยและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ขณะเดียวกัน  
การขยายตัวของความเป็นเมืองจะส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรม  
ในระดับสูงและ/หรือมีคุณภาพมากขึ้นโดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรและการลดลงของประชากรวัยเรียนอาจเป็นโอกาสในการขยายโอกาสการเข้าถึง และยกระดับ
คุณภาพการศึกษา/การฝึกอบรม ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญในปัจจุบัน หากสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะ จากความไม่พร้อม 
ทางเทคโนโลยีและความแตกต่างระหว่างพื้นที่ แม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมีคุณูปการยิ่ง แต่อาจมี
ความเป็นไปได้ที่จะส่งผลให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่มีอยู่แต่เดิม
ปรากฏให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลมาจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) ระหว่าง
กลุ่มคนที่มีและกลุ่มคนที่ขาดความพร้อมทางด้านทักษะและเครื่องมืออุปกรณ์ดิจิทัล  เช่นเดียวกับแนวโน้ม 
การขยายตัวของความเป็นเมือง ซึ ่งอาจส่งผลให้ความเหลื ่อมล้ำเชิงพื ้นที ่ระหว่างเขตเมืองและชนบท 
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความแตกต่างของระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ
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สาธารณะ ดังที่ปรากฏให้เห็นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีนักเรียนในชนบทจำนวน
มากที่ขาดความพร้อมและไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ 

4) โอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะให้เท่าทัน 
ความเปลี่ยนแปลงและรองรับกับทุกคน โดยอนาคตของงานและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม 
ของประชากรในระยะต่อไป อาท ิการให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนความสมดุลระหว่าง
การทำงานกับชีวิตส่วนตัว นำมาซึ่งโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผล  
ให้เกิดความจำเป็นในการขยายการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ในการช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษา 
และการฝึกอบรมตลอดช่วงชีวิตเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5) ความเสี่ยงในการขาดแคลนทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) และค่านิยม
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตและการทำงานรูปแบบใหม่ โดยอนาคตของงานและการเปลี่ยนแปลง 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม อาท ิกระแสความเป็นปัจเจก (Individualization) หรือกระแสการตระหนักรู้ของสาธารณชน 
(Public Awareness) อันเป็นผลมาจากการเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและแนวโน้มการเพิ ่มขึ้น  
ของประชากรรุ่นใหม่ จะนำมาซึ่งรูปแบบการทำงาน การใช้ชีวิต และสภาพสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย
จากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการมีทักษะทางพฤติกรรม  (Soft Skills) อาทิ การมี 
จิตสาธารณะ มีความเป็นพลเมือง มีทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือสร้างสังคมที่เปิดกว้าง 
เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจต่อความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวโน้มความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ซึ ่งนอกจากจะนำไปสู ่ความต้องการทักษะทางปัญญา (Cognitive) แล้ว ยังคาดว่าทักษะ 
ทางพฤต ิกรรม  (Non-Cognitive) หร ือท ักษะด ้านมน ุษย์  (Human Skills) จะเป ็นท ี ่ต ้องการมากขึ้น 
ในระยะต่อไป เนื่องจากเป็นทักษะเฉพาะที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังไม่สามารถทดแทนแรงงานมนุษย์ได้  แนวโน้ม
ดังกล่าวจึงอาจกลายเป็นความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับกำลังแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดแคลนทักษะ 
ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต 

แผนภาพ ความเสี่ยงและโอกาสด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
         ที่มา: วิเคราะห์และรวบรวมโดย สศช. (2564) 
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2.4.2 แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  
(พ.ศ. 2566-2570) 

ภายใต้กระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  อาทิ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
อย่างพลิกผัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย  และภาวะโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูม ิอากาศ ร ่วมกับปัจจัยเร ่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที ่ก ่อให ้เก ิดความผันผวน 
ของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแก่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น  พบว่า
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถนำมาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงที่จะช่วยผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทย
ในระยะต่อไปให้เกิดผลสำเร็จหรือเป็นอุปสรรค หน่วงรั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ขึ ้นอยู ่กับบริบทหรือศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้น โดยโอกาสที่สำคัญสำหรับประเทศไทยซึ ่งมีที ่มาจากแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลง 
ในระดับโลก พบว่ามีที่มาจากความก้าวหน้าและความแพร่หลายของเทคโนโลยีเป็นหลัก  ซึ่งการสรรค์สร้าง
ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยได้นั้น ต้องอาศัยการพัฒนาคนและระบบบริหาร
จัดการด้านดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศให้มีความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง  
ให้กระจายลงสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั ่วถึง เท่าทัน ขณะเดียวกัน ความเสี ่ยงที ่คาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบ 
และเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อประเทศไทยในการที่จะต้องเร่งแสวงหาแนวทางในการแก้ไขรับมือนั้น  พบว่า 
มาจากแนวโน้มด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และภัยธรรมชาติ ซึ่งจะบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงยังอาจเป็นเงื่อนไขท้าทาย
ต่อมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเสมอภาคในสังคม ซึ่งบริบทสถานการณ์ของประเทศไทย 
ที่ยังมีข้อจำกัดภายในหลายประการนั้น หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว อาจส่งผลให้ประเทศไทย 
มีความเปราะบางยิ่งขึ ้นเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง  ๆ ที่มีความผันผวนสูง ตลอดจนอาจพลาดโอกาส 
ที่จะใช้ประโยชน์จากพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  และส่งผล
ให้ประเทศไทยไม่สามารถก้าวตามโลกได้อย่างเท่าทัน นำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะ
ยาว และอาจต้องจมกับปัญหาเรื้อรังท่ีฉุดรั้งความก้าวหน้าของประเทศในทุกมิติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพ่ือให้
สามารถขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้เงื่อนไขความท้าทายทั้งหลายดังกล่าว จึงจำเป็นที่ประเทศจะต้องเสริมสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 
ครั้งใหญ่ในระดับโครงสร้างของประเทศบนพื้นฐานของความเข้มแข็ง  สมดุล และยั่งยืน เพื่อก้าวข้ามปัญหา
อุปสรรคเดิมให้ประเทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง  พร้อมทั้งเร่งเพิ่มศักยภาพ 
ในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที  ทั้งนี้ การยกระดับสมรรถนะ
และศักยภาพของประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม หากอาศัยเพียง
การมุ ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือการปรับเปลี ่ยนแนวทางการดำเนินงานในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย  
เนื่องจากการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจะไม่เท่าทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลัน
ในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่เพียงพอสำหรับการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและแผ่ขยาย  
ในวงกว้าง หรือทันต่อการแสวงหาโอกาสที่จะสร้างผลประโยชน์ที ่ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
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2.4.3 พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั ่งยืน 
(Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) 

การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์
เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย หรือเปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ (Thailand’s Transformation) ภายใต้
แนวคิด “Resilience” ซึ ่งมีจ ุดมุ ่งหมายในการลดความเปราะบาง  สร้างความพร้อมในการรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
เพื่อให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง 
ในระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก ในขณะเดียวกันกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมุ่งกำหนดทิศทาง 
การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการสร้างความสมดุลในการกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความสมดุล
ระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพ่ึงตนเอง พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยน
องคาพยพในมิติต่าง ๆ ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทใหม่ของโลก โดยคำนึงถึงเงื ่อนไข 
ของสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ นอกจากนี้ กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังให้ความสำคัญ 
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที ่ดีของประชาชนทุกกลุ ่ม  และส่งต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 

เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาประเทศทั้งหมดตามที่กล่าวถึงข้างต้น  การพลิกโฉม
ประเทศไทย (Thailand’s Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 จึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉม
ประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั ่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable 
Thailand” โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
การยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจน
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นไปในทิศทาง 
ที่ประเทศสามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโต 
ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไปพร้อมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.4.4 Value and Sustainable Thailand 
เนื่องด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่ระบุ

ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัดเจน  การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุ่งเน้น
คัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ Hi-Value and Sustainable 
Thailand ในองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High 
Value-Added Economy) (2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)  
(3) วิถีชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-Friendly Living) และ (4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for 
Thailand’s Transformation) โดยภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน  ได้มีการกำหนด “หมุดหมาย” 
(Milestones) ซึ ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ ่งที ่ประเทศไทยปรารถนาจะ  ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการ 
จะ ‘ขจัด’ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญ
ต่อการพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในปี 2570 โดยรายละเอียด
ขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และหมุดหมาย มีดังนี้ 
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2.4.5 ปัจจ ัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) 

ปัจจัยขับเคลื่อนที่เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable 
Thailand โดยเฉพาะกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับและปรับทักษะ
แรงงาน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่และส่งเสริม  
การเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลค่าสูง  และกลไกการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ทั ้งระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสร้างพื ้นฐาน การให้บริการสาธารณะ ตลอดจน 
การติดตามประเมินผลที่ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
เพ่ือสร้าง “ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ” ประกอบด้วย 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง ตอบโจทย์ 
การพัฒนาแห่งอนาคต คนเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม คุณภาพ
การศึกษาและระบบการพัฒนาทักษะแรงงานของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ  อีกทั้งยังประสบกับความเหลื่อมล้ำ 
ในการเข้าถึง ส่งผลให้ขาดแคลนกำลังแรงงานที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  ในระยะต่อไปปัญหา
ดังกล่าวมีแนวโน้มที ่จะทวีความรุนแรงมากขึ ้นจากอนาคตของงานและการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ของทางเทคโนโลยี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับความต้องการงานและทักษะประเภทใหม่  ๆ รวมถึง
ทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งส่งผลให้กำลังแรงงาน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การขาดความพร้อมทางเทคโนโลยีและความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ยังอาจทำให้
ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและทักษะเพิ ่มสูงมากขึ ้น  อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
การลดลงของประชากร และการขยายตัวของความเป็นเมืองจะนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ตลอดชีว ิต  เ พ่ือให ้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที ่ม ีสมรรถนะสูง 
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็น  Hi-Value and Sustainable Thailand 
ต่อไป 
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โดยขอบเขตของเป้าหมายการดำเนินงานในหมุดหมายที่ 12 มดีังนี้ 
1. ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ระบบปฐมวัยมีคุณภาพมาตรการใกล้เคียงกันภายในประเทศ

และเทียบเท่าระดับสากล โดยมุ ่งพัฒนาคนให้มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน อาทิ ทั กษะ 
ด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านดิจิทัลและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทางสังคม/พฤติกรรม 
(soft skills) อาทิ ทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัว การยอมรับ
ความแตกต่างและการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ระบบการศึกษาและกลไกที่เกี ่ยวเนื ่องมีความเหมาะสมและสอดรับกับศักยภาพ 
ของเด็กแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่กกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ จนถึงกลุ่ม NEETs (กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 
15-24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้อยู่ในระบบการฝึกอบรมใด ๆ) 

3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีปริมาณ
และคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสนับสนุนการมุ่งสู ่การเป็น Hi-Value and 
Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย (นอกเหนือจากวัยเรียน) 

4. ระบบการฝึกอบรมเพื่อปรับและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Re-skill/Up-skill/ 
New-skill) มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุด ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
โดยเฉพาะการฝึกอบรมเพื่อโยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายภายใต้การสร้างเศรษฐกิจ
มูลค่าสูงที ่ เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม และสำหรับผู้ มีความเสี ่ยงจากการถูกทดแทนจากระบบอัตโนมัติ  
กลุ่มวัยแรงงานตอนปลายและผู้สูงอายุ 

5. นโยบายการบริหารจัดการกำลังคนภายใต้บริบทสังคมสูงวัยมีความชัดเจน และ
สามารถลดทอนความเสี่ยงในการขาดแคลนกำลังแรงงาน อาทิ การขยายอายุเกษียณ การยกระดับผลิตภาพ
แรงงานไทย และการดึงดดูแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ 

6. ระบบการบริหารจัดการกำลังคนและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกำลังคนของประเทศ 
มีความบูรณาการ นำไปสู่การออกแบบนโยบายที่เฉพาะเจาะจง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. สถาบันทางสังคมเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร 
การปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง จนถึงมาตรการที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
และมีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 

ทั้งนี้ การกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่13 เพ่ือนำไปสู่การพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในปี 2570 ได้ 

 

2.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จุดเน้นของการศึกษาเปลี ่ยนไปสู่  “การเรียนรู้”  
โดยมุ ่งเน้นการเรียนรู ้ตลอดชีวิต เพื ่อให้การเรียนรู ้เป็นปัจจัยสร้างความสามารถและศักยภาพของคน  
และสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น มนุษย์ทุกคนทั้งชายหญิง ไม่ว่าจะมีสถานภาพ 
ทางสังคมหรือเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างไร ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ 
ที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งต่อตนเองและต่อสังคมโดยส่วนรวม การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการส่งเสริม 
สิทธิของแต่ละบุคคลในการเข้าถึงการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองในด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การศึกษา
ตลอดชีวิตครอบคลุมถึงการเรียนรู้ที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ และตามอัธยาศัย 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลัก
สำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการ
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จัดการศึกษาเพื ่อความเท่าเทียมและทั่วถึง  (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึด
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ 
(Local Issues) อาท ิคุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำ
ของการกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบ
ความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 จากแนวค ิดการจ ัดการศ ึกษาด ั งกล ่ าวข ้างต ้น  จ ึงกำหนดว ิส ัยท ัศน์  (Vision) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ดำรงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ (1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะ 
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ (3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม  
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และ (4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ
ลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือเป้าหมายด้านผู ้เร ียน (Learner Aspirations) โดยมุ ่งพัฒนาผู ้เรียนทุกคน 
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 ✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetic) 
 ✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีว ิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร ้างสรรค ์และนว ัตกรรม  (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) 
ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion) 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้ 
 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง  (Access)  
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที ่รัฐต้องจัดให้ฟรี  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู ้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
อย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 
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 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเร ียนร ่วมกับนานาชาติ  (Programme for International Student Assessment : PISA) 
ของนักเรียนอาย ุ15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์  
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง  มีระบบการบร ิหารงานบุคคล  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น 
 5) ระบบการศึกษาที ่สนองตอบและก้าวทันการเปลี ่ยนแปลงของโลกที ่เป็นพลวัต 
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจำนวนสถาบันอุดมศึกษา
ที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าว
ข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง 
ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปี
สุดท้ายของแผน 
 แผนการศ ึกษาแห ่งชาต ิได ้กำหนดย ุทธศาสตร ์ในการพัฒนาการศ ึกษาภายใต้  
6 ยุทธศาสตร์หลักที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เพื ่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย 
ตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
 แนวทางการพัฒนา 
  1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง 
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
  1.4 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 แนวทางการพัฒนา 
  2.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที ่ตรงตามความต้องการของ 
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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  2.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต 
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
  3.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
  3.3 สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค ์
  3.4 พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  3.5 พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.7 พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 
  4.1 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได ้
 ยุทธศาสตร์ที ่5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางการพัฒนา 
  5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
  5.2 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 แนวทางการพัฒนา 
  6.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
  6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  6.4 ปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับระบบการเงินเพื ่อการศึกษาที ่ส่งผลต่อคุณภาพ  
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
  6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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3. ความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายท่ี 4  
ประเทศไทยมีความมุ ่งมั ่นที ่จะดำเนินการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ  

ที่กำหนดไว้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนา และเชื ่อมโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุตามข้อตกลง SDGs ประเทศไทย 
ได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานที ่ช ัดเจน นำไปสู ่การปฏิบัติได ้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำ  
แผนการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) ขึ้น 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจ (Voluntary National Reviews: VNRs) มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2560 
เป็นต้น เพื ่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานของประเทศอย่างต่อเนื ่อง มีข้อมูลนำมาใช้ในการปรับปรุง  
และพัฒนาการดำเนินงาน รวมทั้งนำไปแบ่งปัน แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์และบทเรียนเกี ่ยวกับ 
การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs กับประเทศอื่น ๆ ในการประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมือง 
ว ่ า ด ้ ว ยการพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ ง ย ื น  ( High-level Political Forum on Sustainable Development: HLPF)  
ซึ่งประเทศไทยเคยนำเสนอ VNR ต่อที่ประชุมมาแล้ว 1 ครั้ง ในปี 2560 (ค.ศ. 2017) สำหรับผลการดำเนินงาน
หรือความก้าวหน้าของการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย เป้าหมายที่ 4 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สรุปได้ดังนี้  

3.1 ความก้าวหน้าของการดำเนินงานในภาพรวม  
สถานการณ์การดำเนินงานในภาพรวมของเป้าหมายที่ 4 ที่ผ่านมา พบว่า การเข้าถึง

การศึกษาและสำเร็จการศึกษาของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเห็นได้จากสัดส่วนเด็กที่เข้าศึกษาในระดับ
ปฐมวัยและสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่เพิ่มขึ้น โดยในระดับปฐมวัย  
มีสัดส่วนเด็กที่เข้าศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 84.7 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 86.3 ในปี 2562 ในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับของไทย) มีสัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น  
จากร้อยละ 91.8 และ 90.1 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 98.2 และ 96.9 ในปี 2562 ตามลำดับ แม้ว่าอัตราส่วน
การสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายจะลดลงจากร้อยละ 81.7 เป็นร้อยละ 78.6 นอกจากนี้ ความเท่าเทียม
ทางเพศในด้านการเข้าถึงศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้น เห็นได้จากค่าดัชนีความเสมอภาคระหว่างเพศ (GPI)  
ในทุกระดับการศึกษา ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี 2559-2562 อย่างไรก็ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของไทยยังอยู่ในระดับที่ท้าทาย โดยเมื่อพิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(ONET) ของนักเรียนในแต่ละระดับชั ้นพบว่า ในปี 2562 คะแนนเฉลี ่ยของระดับประถมศึกษาปีที ่ 6  
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่ำกว่า 50 คะแนนในเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยลดลงในทุกรายวิชาเมื่อเทียบกับปี 2559 ขณะที่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีแนวโน้ม
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นในวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แต่ลดลงในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งการ
ลดลงของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นผลจากความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการเข้าเรียนระดับอาชีวศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วน
นักเรียนระดับอาชีวศึกษาต่อจำนวนประชากรทั ้งหมดในกลุ ่มอายุ 15-17 ปี เพิ ่มขึ ้นจากร้อยละ 24  
ในปีการศึกษา 2559 เป็นร้อยละ 26 ในปีการศึกษา 2562 ขณะที่สัดส่วนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ต่อประชากรทั ้งหมดในกลุ ่มอาย ุ 18-21 ป ี ม ีแนวโน้มลดลงอย่างต ่อเน ื ่องจากประมาณร้อยละ 60  
ในปีการศึกษา 2559 เป็นร้อยละ 54 ในปีการศึกษา 2562 แสดงให้เห็นถึงความต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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ที่เร็วขึ้นในประเทศไทย สำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ ไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพ่ือ  
การพัฒนาและมีมูลค่าเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: 
ODA) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจาก 1,603.25 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 1,654.74 ล้านบาท ในปี 2562  
ซึ่งในจำนวนนี้ สัดส่วนความช่วยเหลือที่เป็นทุนการศึกษาก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 134.32 ล้านบาท ในปี 2559 
เป็น 161.56 ล้านบาท ในปี 2562   

การดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ การสนับสนุนทุนทรัพย์แก่นักเรียนที่ขาดแคลน  ได้แก่ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยในเดือน
เมษายน 2563 ได้สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 5,771,585 คน นอกจากนั้น  
ยังมีโครงการอื ่น ๆ อาทิ การให้เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท  
และเงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี ซึ ่งมุ ่งเน้นการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที ่ห่างไกล  
และมีอัตราการศึกษาต่อต่ำ นอกจากนั้น รัฐบาลยังให้โอกาสทางการศึกษาและการอ่านออกเขียนได้กับ 
กลุ่มเด็กไร้สัญชาติและเด็กต่างด้าวประมาณ 78,000 คน รวมทั้งได้จัดการศึกษาทุกระดับให้กลุ่มคนสัญชาติต่าง ๆ 
กว่า 230,000 คน ในปี 2561 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา  อาทิ  
การดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล  
ซึ่งในปี 2562 ดำเนินการแล้ว 1,187 โรงเรียน การร่วมมือกับภาคเอกชน (บริษัท 3BB) ดำเนินโครงการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตเพื ่อการศึกษาฟรี ซึ ่งดำเนินการแล้วที ่โรงเรียนในพื้นที ่ห่างไกล 2,271 แห่ง การใช้ระบบ 
Information System for Equitable Education (iSEE) ในการชี ้เป้าและติดตามกลุ ่มเป้าหมายที ่ได ้รับ 
การสนับสนุนทุนทรัพย์ ตลอดจนการใช้นวัตกรรมการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบ Proxy Means Tests 
(PMT) ซึ่งทำให้พบนักเรียนยากจนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นประมาณ 2 ล้านคน 
ทั่วประเทศ การพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กพิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาแบบเรียนรวมกับเด็ กปรกติ อาทิ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู ้เรียน  
ที่มีความพิการทางการได้ยิน โครงการล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร และโครงการพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ 
GAT/PAT สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็น ทั้งนี้ ไทยจัดหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอน 
คนพิการ พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  
หรือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ เร่งรัดการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ การสอน และหลักสูตรที่มีคุณภาพ การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  
ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นมาตรฐานสากลและส่งเสริมการพัฒนาเด็กตามศักยภาพและตามความถนัด
ของตัวเอง รวมถึงการพัฒนาการเร ียนรู ้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยการปรับเปลี ่ยนระบบ 
การจัดการเร ียนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการส่งเสริมการเรียนรู ้ว ิทยา การคำนวณ 
(Computing Science) การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ โดยให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
อาชีพและกลุ ่มความถนัด และการจัดแผนการเรียนรองรับความต้องการแรงงานตามบริบทของจังหวัด  
ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ ยั ่งยืนและมีภูมิคุ ้มกัน 
ทางสังคม อาทิ หลักสูตรการต้านทุจริตศึกษา โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และป้องกันอาชญากรรม ภัยสังคม การรู ้เท่าทันยาเสพติด การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง โดยมี
สถานศึกษาพอเพียงที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างครบวงจรทั้งหมด 23,796 แห่ง 
และได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาแล้ว 205 แห่ง 
การพัฒนาคุณภาพครู โดยไทยจัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนาเพื่อรองรับการคัดเลือกหลักสูตรพัฒนาครูและจัดการ
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ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการ
คูปองครู) ในหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรอง 1,207 หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมครูกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยพบว่า ในปี 2561 มีครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการจำนวน 
274,264 คน เพิ่มขึ้นจาก 175,987 คน ในปี 2560 และคิดเป็นร้อยละ 77 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด โดย
หลักสูตรที่มีครูลงทะเบียนมากที่สุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 
โดยใช้หลักการของเกมสำหรับครูประถมศึกษา การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM Education 
ตามแนวค ิด  Active Learning การส ่ ง เสร ิมการเร ี ยนร ู ้ ตลอดช ีว ิต  (lifelong learning) เพ ื ่ อ เ พ่ิม 
ขีดความสามารถของประชาชนโดยรวม การผลิตกำลังคนให้สอดรับกับความต้องการในศตวรรษท่ี 21 และเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในโครงการ 
Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) ครอบคลุม 477 รายวิชา และไม่มีค ่าใช ้จ ่าย 
การดำเนินโครงการ Smart University@EEC เพื ่อพัฒนากำลังคนดิจ ิท ัลเพื ่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 
และการตั ้งศูนย์ฝ ึกอบรมแรงงานและการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื ่อพัฒนาคุณวุฒิ  
ในการประกอบวิชาชีพ และการได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน การให้ความช่วยเหลือแก่
ต่างประเทศ โดยไทยมีบทบาทให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มทุกปี โดยการดำเนินการมีรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การถ่ายทอดองค์ความรู้  
และเทคโนโลยี การสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ การจัดส่งผู้เชี ่ยวชาญและอาสาสมัครไปปฏิบัติงานภายใต้
โครงการ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งโดยการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน การให้ทุนรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อและเพื่อการฝึกอบรมและการจัดส่งอาสาสมัคร  
เพ่ือนไทยและผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงานที่ประเทศคู่ร่วมมือตามคำขอ  

3.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานรายเป้าหมายย่อย 
จากภาพรวมของการดำเนินงานเมื ่อพิจารณารายเป้าหมายย่อยของเป้าหมายที ่ 4  

ตามประเด็นการพัฒนาใน 5 ประเด็น (นโยบาย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครูผู ้สอน  
และการติดตามประเมินผล) ดังนี้  

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 ด้านนโยบาย : มีกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ จัดการศึกษาให้เปล่า 9 ปี  
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีนโยบายขยายโอกาสช่วยเหลือให้เข้าศึกษาก่อนและหลัง  
ภาคบังคับ 3+3 ปี โดยมีระบบสนับสนุนค่าใช้จ ่าย ด้านหลักสูตร : มีหลักสูตรแกนกลางกำหนดโดย
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ ่งปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ปัจจุบันอยู ่ระหว่าง
ดำเนินการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฐานสมรรถนะ) เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้านการจัดการ
เรียนการสอน : มีการควบคุมมาตรฐานโดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2560) ลักษณะการจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง มีการสอบ
วัดความรู้มาตรฐานวิชาหลักจากส่วนกลาง ด้านการพัฒนาครูผู้สอน : มีการพัฒนาครู โดยระบบคูปองการ
พัฒนาครูและการพัฒนาในระหว่างประจำการ โดยระบบแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการนิเทศภายใน (PLC)  
ด้านการติดตามประเมินผล : มีระบบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไทยเป็นแบบอิงคะแนนสอบ  
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เป้าหมายย่อยที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้น  
มีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 ด้านนโยบาย : มีกฎหมาย 
และมีนโยบายให้การศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่เกิดถึง 6 ปี โดยถือเป็นสวัสดิการสังคมที่ให้ความร่วมมือ
กันหลายภาคส่วน โดยพ่อแม่ร่วมรับผิดชอบ ไม่ใช่บริการแบบให้เปล่า ด้านหลักสูตร : มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
บนฐานการมีส่วนร่วมและระบบสนับสนุนการให้โอกาสกับคุณภาพที่เท่าเทียมกัน  ด้านการจัดการเรียน 
การสอน : จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู ้หลากหลายเพื ่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุล  
และต่อเนื่อง/เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และบริบท  
ของสังคม/ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการ/ประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและนำผล 
การประเมินมาพัฒนาเด็ก/ ให้พ่อแม่ ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ด้านการพัฒนา
ครูผู้สอน : มีการพัฒนาระบบผลิตครูปฐมวัย และมีการพัฒนาในเส้นทางวิชาชีพตั้งแต่แรกเข้า โดยการฝึกอบรม
ขณะปฏิบัติงาน สร้างความชำนาญผ่านการลงมือทำจริงและการฝึกอบรมนอกสถานปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ 
ด้านการติดตามประเมินผล : ครูวางแผนการประเมินพัฒนาการอย่างเป็นระบบทุกด้านเป็นรายบุคคล 
อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื ่องตลอดปี/ประเมินจากสภาพจริงด้วยเครื ่องมือและวิธีการที ่หลากหลาย ไม่เน้น
แบบทดสอบ/สรุปผลการประเมิน จัดทำข้อมูล และนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็ก 

เป้าหมายย่อยที่ 4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 ด้านนโยบาย : 
อาชีวศึกษาเริ ่มที ่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ให้สอนถึงระดับปริญญาในวิทยาลัย อาชีวศึกษา/
วิทยาลัยเทคนิค ส่วนการอุดมศึกษาสาขาวิชาการต่าง ๆ สอนในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยให้อนุปริญญาตรี  
ถึงปริญญาเอก ด้านหลักสูตร : มีกรอบคุณสมบัติวิชาชีพแห่งชาติ (NQF) สำหรับการจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการ 
และมีกรอบคุณสมบัติวิชาชีพ (VQF) เพื่อควบคุมมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา/เทคนิคศึกษา เทียบกับระดับ
สากล ด้านการจัดการเรียนการสอน : จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  
เพ่ือยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย/ส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบต่าง ๆ /ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษานอกระบบ/พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
สื่อ/นวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน  ด้านการพัฒนาครูผู้สอน : 
พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้านการติดตามประเมินผล : มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุกระยะ 5 ปี 

เป้าหมายย่อยที่ 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึง
ทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี  
พ.ศ. 2573 ด้านนโยบาย : มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะการทำงาน 
ที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการฝึกอบรมก่อนและระหว่างประจำการ   
ด้านหลักสูตร : เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกระทรวงแรงงานฯ  ด้านการ
จัดการเรียนการสอน : มีรูปแบบการจัดการศึกษาหลากหลายลักษณะและรูปแบบ โดยมีหลายหน่วยงาน 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดการศึกษา 
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เป้าหมายย่อยที่ 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกนัว่า
กลุ ่มที ่เปราะบางซึ ่งรวมถึงผู ้พิการ ชนพื ้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ  
อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 ด้านนโยบาย : มีพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 
2551 เพื ่อสร้างความเสมอภาคและขจัดความเหลื ่อมล้ำ และมีนโยบายสร้างความเท่าเทียมในสังคม  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านหลักสูตร : มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงเมื ่อปี พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาตามมาตรา 8 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีหลักสูตรการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิเศษ อีกทั้งหลักสูตรพิเศษสำหรับกลุ่มต่าง ๆ  
ที่ต้องการการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนตามหลักการศึกษาพิเศษ
และการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการพัฒนาครูผู้สอน : ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ได้รับ
การพัฒนาตามหลักการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้านการติดตามประเมินผล : มีการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามหลักสูตรการศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห์ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กปกติ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านการลดความเหลื่อมล้ำ 

เป้าหมายย่อยที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู ้ใหญ่ทั ้งชายและหญิง 
ในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 ด้านนโยบาย : มีหลักสูตร 
เน้นมาตรฐาน โดยให้ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ตั้งแต่ชั ้นประถมปีที่ 1-3 และมีนโยบายปฏิรูป
การศึกษาด้านการอ่านออกเขียนได้ รวมทั ้งนโยบายส่งเสริมการอ่านของเด ็กและประชาช นทั ่วไป  
ด้านหลักสูตร : บรรจุสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรระดับการศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานชาติด้านเวลาเรียนและด้านผลผลิตของการเรียนรู้ตามตัวบ่งชี ้ต่าง ๆ / 
มีหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียนที่เทียบเท่ากับในระบบโรงเรียนขั้นพื้นฐานให้เรียน  
แบบการศึกษานอกโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน : จัดในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  
ตามหลักการและวิธีสอนที่เสนอแนะโดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการ
พัฒนาครูผู้สอน : พัฒนาครูผู้สอนตามระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด และตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ด้านการติดตาม
ประเมินผล : ติดตามและประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น โดยการสอบด้วยข้อสอบกลางในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และสอบวัดความรู้เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ด้วย การทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education:  O-NET) จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยให้วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลักท่ีบังคับให้สอบ 

เป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น
สำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั ่งยืน  
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง  
การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วย  
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 ด้านนโยบาย : รัฐมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน และการเป็นพลเมืองโลก พบได้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และแผนพัฒนาระยะยาว 20 ปี ของประเทศ เป็นต้น ด้านหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาในทุกระดับของไทย  
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา มาสู ่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างแพร่หลาย/  
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสาระสังคมศึกษาฯ 
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และให้ทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มี ESD&GCED เป็นฐาน ด้านการจัดการเรียน
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การสอน : จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยเน้นการปฏิบัติจริงตามความเหมาะสมของผู้เรียน บริบททาง
สังคม สถานการณ์ อย่างมีเหตุผลพอประมาณและมีภูมิคุ้มกัน ด้านการพัฒนาครูผู้สอน : มีการพัฒนาครูผู้สอน 
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามแนว ESD และ GCED ในระบบพัฒนาครูของ สพฐ. และหน่วยงาน/องค์กร
ที่เก่ียวข้อง เช่น การพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนพอเพียง โดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นต้น 

เป้าหมายย่อยที่ 4.A สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์
การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู ้ที ่ปลอดภัย 
ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ด้านนโยบาย : มีนโยบาย กฎหมาย 
และข้อบังคับเพื่อประกันคุณภาพอุปกรณ์/เครื่องมือทางการศึกษา ที่ใช้เพื่อการบริหารและจัดการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน แต่การนำไปปฏิบัติในบางแห่ง/บางพื ้นที ่อาจยังมีปัญหา ด้านหลักสูตร : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้กำหนดแนวทางอย่างกว้าง ๆ ในการจัดการเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศกึษา 
เพ่ือการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน : การจัดการเรียนการสอนในบางโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก 
หรืออยู่ในถิ่นทุรกันดาร มักไม่มีอุปกรณ์/เครื่องมือทางการศึกษาที่ได้มาตรฐานเพราะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ  
ที่เน้นการอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการพัฒนาครูผู้สอน : 
มีการพัฒนาครูให้สามารถใช้อุปกรณ์ สื่อ เครื่องมือทางการศึกษาโดยใช้ระบบคูปองพัฒนาครู แต่มักจะเน้น  
การพัฒนาทักษะการใช้ ICT ในการสอนมากกว่าทักษะการใช้สื่อและอุปกรณ์การศึกษาอื่น ๆ ที่หลากหลาย 
ด้านการติดตามประเมินผล : การติดตามประเมินผลการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา มักเป็น 
การติดตามผลการจัดซื ้อจัดจ้างจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มากกว่าติดตามผลการใช้ 
ที่เกิดประโยชน์กับครูและผู้เรียน 

เป้าหมายย่อยที ่ 4.B เพิ ่มจำนวนทุนการศึกษาทั ่วโลกที ่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา 
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที ่ส ุด รัฐกำลังพัฒนาที ่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกา  
เพื ่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2563 ด้านนโยบาย : มีนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศสนับสนุนทุนการศึกษา 
และการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ภายใต้สนธิสัญญาต่าง ๆ ที่ทำกับ
องค์การสหประชาชาติ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
และอ่ืน ๆ ด้านหลักสูตร : เน้นหลักสูตรที่ประเทศไทยมีความเป็นเลิศ รวมถึงศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาและสถาบัน
ฝึกอบรมที่ร่วมโครงการ ทั้งฝึกอบรมระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงระดับประกาศนียบัตรขั ้นต่ำขั ้นสูง  ด้านการพัฒนาครูผู ้สอน : ครู/
คณาจารย์ที่เกี ่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุน ได้รับการพัฒนาจากกระทรวงการต่างประเทศหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารทุนการศึกษา ด้านการติดตามประเมินผล : ติดตามประเมินผลโดยหน่วยงาน
ผู้ให้ทุนตามวัตถุประสงค์ของแต่ละทุน โดยประเมินทั้งในรายบุคคลและประเมินโครงการ 

เป้าหมายย่อยที่ 4.C เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
และรัฐกำลังพัฒนาที ่เป ็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 ด้านนโยบาย : มีนโยบายเพิ ่มจำนวน
ทุนการศึกษาหรือทุนฝึกอบรมแก่ครูจากประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาในอาเซียนและนอกอาเซียน  
โดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งยูเนสโก กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
เอเชียแปซิฟิก (เอเปค) เป็นต้น ด้านหลักสูตร : มีทั ้งหลักสูตรฝึกอบรมครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
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ของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท 
เอก ซึ่งเป็นไปตามแผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยการให้ทุนการศึกษาและแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่สถาบันการศึกษามีอยู่แล้ว 
หรือตามหลักสูตรเฉพาะที่ได้พัฒนาขึ ้นตามความต้องการและข้อตกลงของหน่วยงานผู ้ให้ทุนการศึกษา  
กับต่างประเทศที่ส่งครูมาพัฒนา ด้านการพัฒนาครูผู้สอน : ครูและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับปริญญาโท 
เอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง ด้านการติดตามประเมินผล : ติดตามประเมินผล โดยหน่วยงาน 
ผู้ให้ทุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละทุน  

4. ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก

ไปสู ่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จในปี 2573 และแนวทางการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื ่อยกระดับ  
การพัฒนาประเทศในทุกมิติให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ใน  20 ปีข้างหน้า (ปี 2580) 
กล่าวได้ว่า ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ทรัพยากรมนุษย์ การที่โครงสร้างประชากรมีสัดส่วน
ประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กลดลงและประชากรสูงอายุเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องในทุก ประเทศ จึงเป็น 
ปัจจัยเสี่ยงและประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทุกมิติมากขึ้น  ดังนั้น การสร้าง
หลักประกันด้านการศึกษา เพื่อให้ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้มีศักยภาพ 
มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  
ของการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลและผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น  
มีประเด็นที่ท้าทายการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
และมีประเด็นข้อเสนอแนะสำคัญในการจัดทำกรอบตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลและทบทวนเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป้าหมายหลักที ่4 : SDG4) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวม ดังนี้  

4.1 ประเด็นท้าทาย  
1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการศึกษา ทั ้งในเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะต่อกลุ่มนักเรียนที่มีฐานะยากจนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีโอกาส 
ในการเข้าถึงมาตรการที่ใช้ทดแทนการเรียนการสอนในโรงเรียน เช่น การเรียนออนไลน์ และการถ่ายทอดสด 
ผ่านสัญญาณโทรทัศน์ ทำให้เกิดภาวะการเรียนถดถอย นอกจากนั้น สำหรับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อย่างหนัก ก็อาจส่งผลให้นักเรียนต้องออกจากระบบการศึกษาได้  

2. ความเหลื ่อมล ้ำในการเข ้าถึงการศึกษาระดับสูง โดยพบว่า นักเร ียนจาก  
กลุ่มครอบครัวยากจนเพียงร้อยละ 5 มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อเทียบกับนักเรียนจากกลุ่ม
ครัวเรือนที่รวยที่สุดร้อยละ 10 ของประเทศ (Top 10%) ซึ่งได้เรียนต่อไม่ต่ำกว่าร้อยละ 63 ของทั้งหมด ดังนั้น 
ไทยควรมีการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อสามารถขจัดภาวะตกหล่นในการให้ความช่วยเหลือ และจัดสรรโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น รวมถึงมาตรการ
จำเพาะที่สอดรับกับกลุ่มคนดังกล่าวได้  

3. การพัฒนาทักษะแรงงานยังไม่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบในทุกสาขา โดยโครงการ
พัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ทำให้ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างไม่เต็มที่ 
ดังนั้น ควรมีการพัฒนาทักษะแรงงานด้านอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับการฝึกอบรมให้มากขึ้น 
เพ่ือให้แรงงานมีรายได้และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากขึ้นและมีทักษะที่เป็นที่ต้องการในอนาคต 
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4. แม้ไทยจะมีผลงานที่ดีในการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาระหว่างเด็กชายกับเด็กหญิง 
แต่ก็ยังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศในระบบการศึกษา อาทิ ทัศนคติของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ และทัศนคติทางลบต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน  
ซึ่งอาจส่งผลให้นักเรียนหญิงบางส่วนต้องออกจากระบบการศึกษาโดยไม่จำเป็น 

5. หลักสูตรการพัฒนาครูยังไม่เพียงพอ ทำให้ครูบางส่วนไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนา
หรือต้องเลือกหลักสูตรการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ จึงควรมีการบูรณาการการพัฒนาครูให้เป็น  
องคร์วมและเพียงพอต่อความต้องการมากขึ้น รวมทั้งมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ภายหลังการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ  

4.2 ประเด็นข้อเสนอแนะ 
 1. ประเมินความพร้อมของข้อมูล ในด้านความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้ง 

มีการกำหนดคำจำกัดความของตัวชี ้ว ัดที ่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม  มีความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูล 
และจะต้องพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมกันด้วย 

 2. กำหนดค่าเป้าหมายบนพ้ืนฐานของสถานะข้อมูลปัจจุบัน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
และรวบรวมข้อมูลและสถานะข้อมูลในปัจจุบัน  (baseline) ตลอดจนระบุผู ้ร ับผิดชอบในการเก็บข้อมูล 
ที ่สอดคล้องกับการดำเนินงานและความร ับผิดชอบ โดยอาจพิจารณาจากค่าเป้าหมายในนโยบาย 
หรือยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ฯลฯ 

 3. จัดทำเป็นแผนที ่การวิเคราะห์ข ีดความสามารถและจุดอ่อนของประเทศ 
เพื่อเตรียมการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เพื่อช่วยในการใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น 
ที่ตรงประเดน็และมีประสิทธิภาพ (Mapping/gaps analysis) 

 4. กำหนดคำจำกัดความของเป้าหมายที ่มีความเป็นนามธรรม อาทิ SDG 4.7 
ซึ่งมีการกล่าวถึงสร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมไปถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข 
และไม่ใช ้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเกือบทุกตัวชี้วัดมีความเป็นนามธรรมและเป็นเรื่องใหม่ 
ที่แต่ละประเทศมีการดำเนินการเฉพาะบางเรื่องและเรียกต่างกัน  ในขณะที่ตัวชี้วัดสำหรับเป้าประสงค์ 4.7 นี้ 
ใช้คำว่ามีการดำเนินการเกี ่ยวกับ  (i) การศึกษาเพื ่อความเป็นพลเมืองโลก  และ (ii) การจัดการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ความสำคัญทุกระดับใน 
(ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข) หลักสูตร (ค) ระดับการศึกษาของครู และ (ง) การประเมินผลนักเรียน 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ายังไม่มีการระบุรายละเอียดของตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน  ทำให้มีความจำเป็นที่ต้องมีการประชุม
หารือทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในการทำความเข้าใจเป้าประสงค์นี้และมีข้อตกลงร่วมกันในการ
พิจารณาตัวชี้วัดที่จะใช้เป็นตัวแทนในการติดตามเป้าประสงค์ดังกล่าวได้จริง 

 5. เตรียมการกำหนดกรอบตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลและทบทวนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ในส่วนที ่เป็นตัวชี ้ว ัดเฉพาะ (Thematic indicators) อีก 43 ตัวชี ้ว ัด ภายหลัง 
เสร็จสิ้นการจัดทำ Roadmap เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ของประเทศไทย (Thailand 
Roadmap SDG 4 Template) ในส่วนของตัวชี้วัดระดับโลก (Global indicators) 10 + 1 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดบังคับ 
ที่ทุกประเทศจะต้องรายงานเพื่อการใช้เปรียบเทียบกันในระดับโลก 
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 6. ติดตามประเมินผลการใช้กรอบตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลและทบทวนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ที่ปรากฏใน Roadmap เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
(SDG4) ของประเทศไทย (Thailand Roadmap SDG 4 Template) เป็นระยะ ว่าสามารถใช้เป็นตัวชี ้วัด 
ที่เป็นตัวแทนความก้าวหน้าในการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  (SDG4) 
ได้หรือไม ่มีผลดีผลเสียอย่างไร  

 7. เตรียมแนวทางการจัดทำ Roadmap เพื ่อใช้ในการขับเคลื ่อนการดำเนินงาน 
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเป็นระยะ โดยอาจกำหนดเป็นการดำเนินงานช่วงระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว 

 8. จัดตั ้งกลไกการประสานงานในระดับภูมิภาค เพื ่อการติดตามผลและทบทวน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 9. จัดตั้งระบบฐานข้อมูลกลาง (Dashboard) ของตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษา (SDG4) ทั้งหมด เพื ่อเป็นฐานข้อมูลที ่มีความน่าเชื ่อถือและเข้าถึงได้  สามารถใช้ติดตาม
ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เปรียบเทียบในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ 

 
4. การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของจังหวัดเพชรบูรณ์  
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) เป็นหลัก
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา  (SDG4) พร้อมกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนทุกระดับ เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้   

 4.1 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) 

 4.1.1  วัตถุประสงค์ 
   1) สำหรับเป็นเครื่องมือในการกำกับทิศทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
และสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
   2) เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.1.2   วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    1) วิสัยทัศน์ 
     “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษท่ี 21” 
 

      นิยามวิสัยทัศน์ 
          1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ : ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มี
ทักษะ ที่จำเป็น และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งคุณลักษณะที่
เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ “เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด” มีเจตคติที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  
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      2. รักและภูมิใจในท้องถิ่น : การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ บริบทและ
ศักยภาพของจังหวัด ตามวิสัยทัศน์ “จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” โดย
มีการเกษตรปลอดภัย พืชพื้นเมือง รวมถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย อารยธรรมประวัติศาสตร์
ที่ยาวนาน อันเป็นที่มาของดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
แหล่งอุทยานธรณี และธรรมชาติที่หลากหลาย อันเป็นที่มาของดินแดนแห่งความสุขของผู้มาเยือน 

      3. ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 : ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่
เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้  ตลอดชีวิต วางพื ้นฐานระบบรองรับการเรียนรู ้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วยทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)   

        3Rs ได้แก่  
      1. การอ่านออก (Reading)   
      2. เขียนได้ (Writing)  
      3. มีทักษะในการคำนวณ (Arithmetics) 
     8Cs ได้แก่  
      1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving)  
      2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
      3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)  
      4.  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration 
Teamwork and Leadership)  
      5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication 
Information and Media Literacy) 
      6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy) 
      7. ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
      8. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
    2) พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัด 
 3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
 4. ส่งเสริมการน้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา
เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาการบริหารและการบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทจังหวัด 
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    3) เป้าประสงค์รวม 
 1. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ
ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 4. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริ
ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5. หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการ 
บูรณาการตามบริบทของจังหวัด 
 

    4) ตัวช้ีวัดรวม  
 1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีด
ความสามารถของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (ด้านการเกษตรปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการ
ส่งเสริมมีงานทำ)  
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพิ่มข้ึน  
 4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านอาชีวศึกษา และ
การศึกษานอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 5. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมนำศาสตร์
พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. มีการพัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 
 
     5) จุดเน้น การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา 
     2.  การจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่ อการม ีงานทำ ยกระด ับความสามารถในการแข ่ งขัน                    
และการพัฒนาจังหวัด 
     3. พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
     4.  ผ ู ้ เร ียนอ ่านออกเข ียนได ้และอ ่านหนังส ือแตก (อ ่านหน ังส ือแตก  : อ่านแล้ว                      
มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การสังเคราะห์ วิจารณ์ได้ ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใจใจความสำคัญของ
สิ่งที่อ่าน) 
     5. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
     6. การเพิ่มคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET)  
     7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด  
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     8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
     9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
 

    6) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถ 
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการ 
มีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

    7) คำนิยาม 
     หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่จัดการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
     หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
     สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สังกัดสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
     สถานศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง โรงเรียนหรือวิทยาลัยจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 
     สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาหรือระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
     จังหวัด หมายถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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  4.1.3 แนวทางการดำเนินการ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

    เป้าหมาย 
     หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและ           
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดจัด
การศึกษาความมั่นคงปลอดภัยและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึง
กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
    1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
มั่นคงรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ  
    3. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา  
     แนวทางการจัดการศึกษา 
   1. เสริมสร้างความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
      1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงรักในสถาบัน
หลักของชาติ หรือที่เก่ียวข้อง ในสถานศึกษาทุกระดับ ในจังหวัด 
   1.2 ปลูกฝัง ความรู ้ความเข้าใจ และการมีส ่วนร่วมเกี ่ยวกับการปกครองระบอบ       
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
   1.3 ส่งเสริมให้ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในจังหวัด เป็นสมาชิกจิต
อาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ หรือ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ของ จิตอาสา เราทำความดี               
ด้วยหัวใจ หรือร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน หรือตามที่ราชการกำหนด  พร้อมทั้งการขยายผลและ    
การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพื ่อนำแนวทางสู ่การจัดการศึกษา                  
ต่อผู้เรียน 
     1.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานของ
ผู้เรียน ด้านความรักความสามัคคี ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ความมีระเบียบ
วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษาทุกระดับ 
   1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาอื่น ที่ช่วยพัฒนาจิตใจและปัญญา ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
 

   2. พัฒนาและส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
      2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของ
ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่สถานศึกษาในสังกัด ให้ทราบและเข้าใจแนวทางและใช้หลักสูตร ตามความพร้อม
ของสถานศึกษา โดยในระยะเริ่มต้นให้มีสถานศึกษานำร่องในการดำเนินการ   
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   2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดและสถานศึกษา ปลูกฝัง สร้างความ
ตระหนัก ความปลอดภัยและวินัยจราจร ให้กับผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา 
   2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด หรือสถานศึกษาทุกระดับ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน เช่น สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ 
หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขาในพื้นที ่ โดยอาจดำเนินการร่วมกับสถานศึกษาอื ่น ในพื้นที่ใกล้เคียง                   
ในคราวเดียวกัน เพื่อสร้างความตระหนักความปลอดภัยและวินัยจราจร ให้กับผู้เรียนทุกระดับการศึกษา              
ในจังหวัด 
   2.4 ส ่งเสร ิมให ้หน ่วยงานทางการศ ึกษาในจ ังหว ัด หร ือสถานศึกษาท ุกระดับ                       
จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีการสร้างระบบและ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  
   2.5 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง และดำเนินการกำหนดมาตรการ             
การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสม สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
    

   3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
       3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงาน และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด     
       3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด และสถานศึกษาทุกระดับ จัดกิจกรรม    
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด หรือ ร่วมกิจกรรมป้องกันและต่อต้านยาเสพติดกับหน่วยงาน
หรือชุมชนในพื้นท่ี  
   3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข พร้อมดำเนินการตามแนวทางของโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม  
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถ 
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 

    เป้าหมาย 
     หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของ
ผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  
 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหมายให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
จัดการศึกษาหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด จึงกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
    1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย  
    2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด  
    3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ 
    4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา  
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     แนวทางการจัดการศึกษา 
     1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย  
     1.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์
ของจังหวัดด้านส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  
      1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชี วศึกษา 
จัดการเรียนการสอนเกษตรปลอดภัย หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตร ภายในสถานศึกษา 
ตามความพร้อม ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
    1.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับการเกษตรปลอดภัย สู ่นักเรียน นักศึกษา และผู ้ปกครอง              
ตามความสนใจ 
   1.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมการเร ียน          
การสอน เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนเป็นเกษตรกรรุ ่นใหม่สู ่เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) เพื ่อพัฒนา                       
ภาคการเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต 
 

     2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด  
         2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีสร้างการรับรู้
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
และผู้ปกครอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
         2.2 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา จัดให้มีจัด
กิจกรรมเสริมการเร ียนการสอนเกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวและสถานที ่ท ่องเที ่ยวในจังหวัด แก่ผู้ เร ียน                          
ตามความพร้อมและความถนัด  เช่น บอร์ดกิจกรรม หรือการบูรณาการในสาระวิชาพ้ืนฐานตามความเหมาะสม  
เป็นต้น 
 

         2.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเที่ยวภายในชุมชนสู่นักเรียนและ
ผู้ปกครองตามความสนใจ 
         2.4 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม              
การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้แก่ผู ้เรียน และพัฒนาผู้เรียนเพื่อประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจ     
การท่องเที่ยว 
      2.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษา  ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเที ่ยวในพื ้นที ่ เช่น การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ หรือกิจกรรมอื ่นตามความพร้อมและความเหมาะสม           
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่   
 

    3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด  
        3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ทั้งในและ             
นอกระบบ วางรากฐานการศึกษาหรือจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ให้แก่ผู้เรียน ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พร้อมทั้งการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สินค้า
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และบริการ  และเปิดโอกาสให้นำเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม เพื ่อนำไปสู ่การต่อยอด               
ในอนาคต  
        3.2 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมแนะแนว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความถนัด เพ่ือวางรากฐานอาชีพแก่ผู้เรียน 
        3.3 สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทวิภาคี และการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
     3.4 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน                  
การพัฒนาคุณภาพ ทั ้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรวิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ                   
ภาคสินค้าและบริการ ร่วมกับองค์กร หน่วยงาน เอกชน สถาบันวิชาการ เช่น ศูนย์ทดสอบสินค้า ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เป็นต้น   
         3.5 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพให้สินค้า
และบริการ ในจังหวัด ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนองค์ความรู้ ยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัด                
สู่ระดับภาคและระดับประเทศ   
      3.6 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ สร้างเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือให้มีความพร้อมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต รวมทั้งสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ในการ
ต่อยอดในการพัฒนาจังหวัดหรือผู้ปกระกอบการ 
      3.7 ส่งเสริมให้มีการการจัดตั้งสถานศึกษาหรือห้องเรียน ในพื้นที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
   4. การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยดิจิทัล 
    4.1 หน่วยงานทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา             
ในจังหวัด ส่งเสริมการเสนอโครงการขอรับทุนในการวิจัย พัฒนา ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการศึกษา               
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (EDTECH FUND) 
   4.2 สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมบริการขนาดใหญ่ที่เป็นบริการพื้นฐาน  (Service Platform) ของการค ิดค ้นร ูปแบบธ ุ รก ิ จ ใหม่  
(Disruptive Business) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบนวัตกรรมบริการ ที่เป็นพื้นฐานของการใช้ประโยชน์
จากอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดในเชิงพาณิชย์ 
   4.3 สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาช ีวศ ึกษาในจังหว ัด บ ูรณาการ                  
ความร่วมมือในการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนตลอดจนสามารถต่อยอดและสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
   4.4 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการวิจัย พัฒนาทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    4.5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมขยายผล
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ การขายสินค้า
ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมช่องทางและการนำความรู้ผ่านเทคโนโลยีไปใช้สร้างอาชีพใหม่ๆ 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
    2. ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด)  
 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้เป็นคน
ดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 
    1. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป  
    2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานทุกระดับเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา  
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน            
(O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา  

    4. ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ 
    5. ร้อยละของครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน หรือ
เพ่ือเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
    6. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ          
ชาญฉลาด)  
    7 . ร ้อยละของหน ่วยงานทางการศ ึกษาและสถานศ ึกษาในจ ั งหว ัดม ีการพ ัฒนา
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ   
    8. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพื ้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ                          
เพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน  
 

    แนวทางการจัดการศึกษา 
     1. การพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์  
        1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการ PLC และเทคนิคของ PISA หรือ พัฒนาผู ้เรียนด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์                 
ตามบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา ให้ผู้เรียน 1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 อ่านหนังสือออกเขียน
หนังสือได้ 2) ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านหนังสือคล่อง เขียนหนังสือคล่อง 3) ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอ่านหนังสือแตกสามารถวิเคราะห์ได้ 4) ประชาชนอายุ 15 - 59 ปี อ่านหนังสือได้ 
      1.2 การกำกับติดตามการดำเนินงานการพัฒนาการอ่านการเขียน ของสถานศึกษา               
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
       1.3 ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยการสร้างขวัญและกำลังใจ ระดับหน่วยงาน  
ทางการศึกษา หรือจังหวัดตามความเหมาะสม  
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     2. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ทุกระดับ  
         2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม และวัฒนธรรม  
       2.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ ปรับสภาพแวดล้อม สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม หน้าที่พลเมือง ตรงต่อเวลา ยอมรับความหลากหลาย รวมถึงการรักษาขนมธรรมเนียมอันดีงาม และ
การมีจิตสาธารณะ เข้าไปในทุกสาระวิชาและทุกกิจกรรม ในการพัฒนาผู้เรียน    
       2.1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ นำผู ้เรียน หรือเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม                
ในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  
      2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงชีวิต  
       2.2.1 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนา
เด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม และหน่วยงานทางการศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาสถานศึกษา
ปฐมวัยให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานและชุมชน เตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านสุขภาพและ
โภชนาการ จัดประสบการณ์เรียนรู้ และสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะ ทาง
สมอง ความคิดความจำ การควบคุมอารมณ์ การรู้จักและประเมินตนเอง  
       2.2.2 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้     
ในศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหา มีภูมิคุ้มกัน
ต่อปัญหาและอาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การวางแผนชีวิต 
การวางแผนทางการเงิน ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ     
ความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในหลักสูตรหรือกิจกรรมต่าง 
ๆ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับมัธยมศึกษา 
       2.2.3 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะกับความสามารถเฉพาะบุคคล เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ              
จัดทำหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจและเหมาะสมของผู้สนใจ การใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของจังหวัดและความสนใจของผู้เรียน  
       2.2.4 ส่งเสริมให้ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย               
สร้างการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการดำรงชีวิต ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตตามความเหมาะสม การวางแผนทางการเงิน เรียนรู้การใช้
ดิจิทัลในการสร้างและวางแผนอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
      2.3 ปรับกระบวนการเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
       2.3.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื ้อต่อการ
พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษ ที่ 21 มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิความรู้
ทางว ิทยาศาสตร ์และการต ั ้ งค ําถาม ความเข ้าใจและความสามารถในการใช ้ เทคโนโลย ีความรู้                                
ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์
และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ ของตนได้ การ
หล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้
หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต  
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       2.3.2 ส่งเสริมให้ครูปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อํานวยการการ
เรียนรู้” ทําหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ออกแบบ
กิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
       2.3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ใช้การวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอน 
       2.3.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา จัดระบบการศึกษาหรืออบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ จัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม การเทียบโอนประสบการณ์ ตามความพร้อม 
       2.3.5 สถานศึกษาทุกระดับ  พัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที ่อยากเร ียนรู้                
สร้างนิสัยไผ่เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
       2.3.6 สนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาศักยภาพโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ การแลกเปลี่ยน นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ทั้งในและต่างประเทศ  
       2.3.7 หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาทักษะผู้เรียน
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะ
ข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
      2.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง คัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ ทั้งด้านดนตรี กีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ตลอดจนการวิจัย  
      2.5 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม                    
ที่หลากหลายตามความเหมาะสม  
      2.6 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ส่งเสริมการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ เป็นเครื่องมือ
ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้เรียน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ                 
รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต ในสถานศึกษาทุกระดับ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาให้เป็นนักกีฬาอาชีพ เพื ่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา ตามความเหมาะสม 
         2.7   จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
โดยการสร้างขวัญและกำลังใจระดับหน่วยงานทางการศึกษา หรือจังหวัดตามความเหมาะสม 
    3. การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
        3.1 ส่งเสริมให ้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นส ังก ัดของคร ู พัฒนา                    
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มสีมรรถนะตามสายงาน หรือเพ่ือเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ ระบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  
         3.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด สร้างขวัญและกำลังใจ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนรู้ 
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      3.4 หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาทักษะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
    4. เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  
      4.1 ส่งเสริมหน่วยงานและสถานศึกษาให้จ ัดการเร ียนรู ้ ให้ผ ู ้ เร ียนมี คุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      4.2 จัดทำสื่อการสร้างการรับรู้ สู่คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ 
กล้าหาญ ชาญฉลาด) สู ่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด เพื ่อให้หน่วยงาน/
สถานศึกษาถ่ายทอดแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ สู่ครูผู้สอน พร้อมดำเนินการสร้าง
คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  ตามแนวทางท่ีเหมาะสม    
      4.3 สร้างการรับรู้ ประกาศเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  
(ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ  กล้าหาญ ชาญฉลาด)  
      4.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติ             
พ่อขุนผาเมือง ประวัติความเป็นมาของเมืองเพชรบูรณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เรื ่องสั้น สารคดี สื ่อมัลติมีเดีย             
เป็นต้น      

        5. การส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาที่สาม ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  
        5.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาบุคลากร
ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม 
        5.2 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจัดกิจกรรม Boot Camp 
ให้แก่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ในสังกัด 
        5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
สื ่อสาร เช่น ป้ายหรือสื่อ ภาษาอังกฤษ จีน หรือภาษาอื ่น ในจุดต่าง ๆ การเปิดเพลงหรือ เสียงสนทนา 
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ผ่านเสียงตามสายของสถานศึกษา      
     5.4  ส่งเสริมกิจกรรมให้ครูและผู้เรียน มีความกล้าพูดภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน  
     5.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาบุคลากร
ด้านภาษาท่ี 3 และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่การจัดการเรียนรู้แบบมีเหตุผลต่อผู้เรียน 
     5.6 ส ่งเสร ิมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส ื ่อสารภาษาอังกฤษ                         
ในหน่วยงานและวาระต่าง ๆ       
 
   6. การส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   6.1 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง เพิ่มศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยี แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อสอดรับกับการทำงานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถใช้
บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   6.2 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง บูรณาการเรื่องการรู้เท่าทันสื่อที่เป็นมาตรฐานใน
หลักสูตร การศึกษาทุกระดับตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อ โดยมุ่งเน้นในเรื่องความสามารถ
ในการแยกแยะ วิเคราะห์สื่อและข้อมูลข่าวสารการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการไม่
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
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     6.3 หน่วยงานทางการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการ
สร้างสื่อ คลังสื่อ และแห่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการศึกษาเรียนรู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้
ระบบลิขสิทธิ์แบบเปิด ที่ผู้เรียนหรือประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจมีทักษะ
ด้านการผลิตสื่อออนไลน์เพ่ือให้เกิดการต่อยอด การผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
     6.4 สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ 
ความสามารถของบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรวัยเกษียณ ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ และผู้มีจิตอาสา ให้เป็นเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ สู่สังคมแห่งการแบ่งปัน 
     6.5 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดสำหรับมหาชน 
(Massive Open Online Course: MOOC)  ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนประถม
และมัธยมหลักสูตร ด้านอาชีวศึกษา หล ักส ูตรในระด ับมหาว ิทยาล ัยท ี ่ผ ู ้ เร ี ยนสามารถเร ียนร ู ้ ข ้ าม
สถาบันการศึกษาได้หลักสูตร สำหรับอาเซียน ไปจนถึงหลักสูตรเพื่อประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
ตลอดชีวิตตามความสนใจในระยะแรก ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาตามความสนใจ  
   6.6 สถาบันอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้ และปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณา
การการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน (On 
the Job Training) ที่เป็นการปฏิบัติงานจริง กับภาคธุรกิจเอกชนในหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่ต้องการในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต 
   6.7 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที ่รองรับเทคโนโลยีในอนาคต ให้กับครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีด ิจิ ท ัลที ่ปฏิบ ัต ิงาน                      
อยู่ในสถานศึกษา 
   6.8 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลิตบัณฑิตหรือผู้จบการศึกษา สาขา
เฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลให้เพ่ิมข้ึน และเพ่ิมทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา 
   6.9 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ ๆ 
โดยเฉพาะกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้รวมถึงการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน 
   6.10 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
วางพื้นฐานแนวคิดการให้การศึกษาด้านทักษะการคัดคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) 
การเขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต รองรับแผนพัฒนา
กำลังคนทางด้านดิจิทัลของประเทศ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

    เป้าหมาย 
      ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา   

 
 

    ตัวช้ีวัด 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาค จึงกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
     1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรอายุ 3 - 5 ปี เพิ่มข้ึน  
     2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร อายุ 6 - 14 ปี  
     3. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต่อประชากร  
อายุ 15 - 17 ปี เพิ่มข้ึน  
     4. ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ต่อประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น  
     5. ประชาชน อายุ 15 - 59 ปีได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน  
     6. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น 
 

    แนวทางการจัดการศึกษา 
     1. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา  
        1.1 บูรณาการจัดทำแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาทุกสังกัดอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการรับนักเรียนที่เหมาะสม
กับคุณภาพและศักยภาพของสถานศึกษา    
      1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ จัดทำ
สำมะโนประชากรวัยเรียนในพื้นที่บริการ  
      1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา แนะแนวการศึกษา ให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ ตามความถนัดด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  
      1.4 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำแนวทางการรับนักเรียนจังหวัด การจัดชั้นเรียน
ของโรงเรียนยอดนิยม หรือโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง  
      1.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง นำระบบระบบดูแลและช่ วยเหลือ
นักเรียนมาใช้ในการติดตามผู้เรียนออกกลางคัน        
      1.6 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา ทุกแห่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้มีโอกาสได้ร ับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าตามความถนัด หรือประกอบอาชีพตาม                     
ความเหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
      1.7 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าในจังหวัด ร่วมมือกับ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้น และดึงดูดประชาชน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น หรือสามารถเทียบโอน          
หน่วยกิจหรือประสบการณ์ทำงานได้  
         1.8 ส่งเสริมให้มีเครือข่าย ส่งต่อและติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กที ่มี               
ความต้องการพิเศษ ระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับ สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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     2. การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 
      2.1 ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพเสมอกันในทุกพื้นที ่ เชื ่อมโยง                
การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
      2.2 สถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      2.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมสวัสดิการและทุนการศึกษา หรือ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 
      2.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมสวัสดิการและทุนการศึกษา หรือ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึง 
      2.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา นำภูมิปัญญาท้องถิ ่นและ              
ผู้นำชุมชนเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษาในการลดความเลื่อมล้ำ  
      2.5 สนับสนุนการดึงพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นกำลังในการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน เพ่ือฝึกทักษะเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่ในอนาคต 
      2.6 สถานศึกษาทุกระดับ เสร ิมสร ้างความร ู ้ความเข ้าใจและยอมรับสังคมเรื ่อง                   
เพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ 
   3. การส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
       3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษา ดำเนินการให้สถานศึกษา            
ในสังกัดหรือที่กำกับดูแล จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อสำหรับการบริการทางการศึกษา และ
ศูนย์กลางการการเรียนรู้ของชุมชน 
   3.2 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ สร้างและส่งเสริมให้       
เปิดแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลในระดับท้องถิ่น และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

    เป้าหมาย 
      หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริ         
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงานและสถานศึกษาการจัดการศึกษา 
น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู ่การปฏิบัติ และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จึงกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
    1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและและสถานศึกษาในจังหวัด น้อมนำศาสตร์
พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและและสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม 
สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
    3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและและสถานศึกษาในจังหวัด มีการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 
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    แนวทางการจัดการศึกษา 
    1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา  
       1.1  สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรัชกาลที่ 10       
       1.1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา บูรณาการ ในสาระวิชาหรือ
กิจกรรม โดยตรงต่อผู้เรียน 
 
       1.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา น้อมนำหลักการทรงงาน มาประยุกต์ในการปฏิบัติราชการ 
       1.1.3 สร้างทัศนคติ น้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชดำริด ้านการศึกษา              
สู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
     1.2 ส ่ง เสร ิมให้หน ่วยงานทางการศ ึกษา และสถานศ ึกษา เข ้าร ่วม โครงการ                              
1) สถานศึกษาพอเพียง (ทุกแห่ง) 2) โรงเรียนคุณธรรม (ทุกแห่ง)  3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                      
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ตามความพร้อมของสถานศึกษา)    
     1.3 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้สานศาสตร์พระราชา 
พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่ผู้เรียน 
 

     2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานและสถานศึกษา 
          2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง สร้างความตระหนัก
ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา ผู ้เร ียน  สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ ่งแวดล้อมและพฤติกรรม                 
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
          2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง จัดทำแนวทาง
มาตรการและดำเนินการ ลดและคัดแยกขยะ การจัดการขยะเหลือใช้หรือส่งต่อทำลาย (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ                 
นำกลับมาใช้ใหม่) 
          2.3  ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง  จัดการสิ่งแวดล้อม 
ในหน่วยงานและสถานศึกษา (การปรับภูมิทัศน์หรือการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในหน่วยงานและสถานศึกษา)  
          2.4  ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง มีส่วนในการลด                
การสร้างฝุ่นละออง หมอกควัน และมลภาวะต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่ชุมชน 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

    เป้าหมาย 
     หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจ ัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการ                
ตามบริบทของจังหวัด 
 
 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้การบริหารจัดการด้านการศึกษา
โปร่งใสหลักธรรมาภิบาล คุ้มค่า มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดและ
หน่วยงานอื่น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐในการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ  จึงกำหนดตัวชี้วัด ดังนี ้
    1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) 
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    2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
    3. สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม  

     4. หน่วยงานทางการศึกษามีเรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง   
    5. หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจัดการศึกษา 
    6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก       
 

    แนวทางการจัดการศึกษา 
    1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
        1.1 พัฒนากระบวนดำเนินงาน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การเกลี่ยอัตรากำลัง 
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล  
        1.2 จัดทำระบบสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        1.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม            
ที่มีโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
        1.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษา เปิดโอกาสรับฟังและ
แก้ปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

    2. การบริหารจัดการศึกษาทันสมัยตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
     2.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษานำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และโปร่งใส  มีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ควบวงจร หลากหลาย นำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการ
บริหารงานและตัดสินใจ 
    2.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ในรูปแบบดิจิทัล
ให้ผู้เรียนและประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้ 
    2.1.2 หน่วยงานทางการศึกษา สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม แก่บุคลากร
และสถานศึกษาในการดำเนินงานการจัดทำระบบทะเบียนประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื ่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ   
    2.1.3 หน่วยงานทางการศึกษาใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
    2.1.4 หน่วยงานทางการศึกษา ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้เอกสาร
สำเนากระดาษ เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ  
    2.1.5 หน่วยงานทางการศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการเพ่ิมขึ้นของฐานข้อมูล
ดิจิทัล เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการ และจัดให้มีมาตรการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล  
     2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) 
     2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง และสถานศึกษา                      
นำยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่ เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษา สู่แผนปฏิบัติการในทุกระดับ 
      2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   
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       2.4.1 ประกาศแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
        2.4.2 ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดว้ย
รูปแบบวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคู่พัฒนา เป็นต้น   
        2.4.3  ส่งเสริมให้มีการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาที่รวมหรือเลิกสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาหรือประโยชน์ต่อชุมชน 
       2.4.4 ส่งเสริมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด และยกย่องเชิดชูเกียรติตามความเหมาะสม  
     2.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก                 
ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเหมาะสม หรือตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
จังหวัดและพ้ืนที่  
     2.6 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ สร้างความตระหนักและค่านิยม
การปฏิบัติราชการแบบมืออาชีพ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตบริการ ทำงานเชิงรุก บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น มีวัฒนธรรมการทำงานและค่านิยม เพื่อประชาชนและส่วนรวม มีความยุติธรรม ยึดมั่น
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีค่านิยมละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
     2.7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมการพัฒนา
และการประเมินตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
      2.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  ทั ้งการแสดงความคิดเห็น                    
การวางแผนการศึกษา การดำเนินงาน การตรวจสอบ ตลอดจนกระบวนการปรับปรุง โดยวิธีการที่หลากหลาย 
        2.9 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรื อ
หน่วยงานอื่น ตามความจำเป็นและความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ จุดเน้น 
และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 4.2 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 

 4.2.1  วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      1) วิสัยทัศน์ 
    จังหวัดเพชรบูรณ์ : ดินแดนแห่งการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ เพ่ือความสุขของคนอยู่ 
และผู้มาเยือน 
 

    นิยามวิสัยทัศน์ 
         1. จังหวัดเพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ : จังหวัดเพชรบูรณ์ จัด
การศึกษาและบริหารตามมาตรฐานในการเข้าถึงและเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษากับผู้เรียนทุกช่วงวัย สู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติและแผนทุกระดับ รวมถึงนโยบายของรัฐ โดยยึดหลักการบริบทและศักยภาพของ
จังหวัด เพ่ือผู้เรียนทุกระดับมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)   
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      3Rs ได้แก่ 1)  การอ่านออก (Reading)   2)  เขียนได้ (Writing) และ 3) มีทักษะ            
ในการคำนวณ (Arithmetics) 
      8Cs ได้แก่  1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) 2)  ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
3) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)  4) ทักษะด้าน
ความร่วมมือการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership)   5) ทักษะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication Information and Media Literacy)  6) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  7) ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู ้ (Career and Learning Skills)  8) ความมีเมตตา กรุณา มีว ินัย คุณธรรม 
จริยธรรม (Compassion) 
     2. เพ่ือความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน : จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนใน
จังหวัดให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ ้มกันทุกรูปแบบ พร้อมทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ             
เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตสู่การมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง โดยอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดในการพัฒนาสินค้าและบริการแก่ประชากรภายในและภายนอกจังหวัด  
 

    2) พันธกิจ 
 1. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2. สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคทุกช่วงวัย 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
 4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
 6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

 

    3) เป้าประสงค์รวม 
     1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและปลูกฝังแนวคิดตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยหลักศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริ  
     2. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
     3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 
     4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
     5. มีผลการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น 
     6. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

    4) ตัวช้ีวัดรวม  
 1. ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
 2. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้             
ในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ  
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 3. ร้อยละในการเข้าถึงการศึกษาของประชากร (ปฐมวัย / ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ตอนต้น /มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)  
 4. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมหรือจัดให้มีการพัฒนา
ทักษะผู้เรียนที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)   
 5. ร้อยละของสถานศึกษา จัดให้มีการคัดกรอง/จัดทำข้อมูลความสามารถพิเศษของผู้เรียน
ทุกระดับและจัดให้มีการพัฒนาหรือส่งต่อผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ (พหุปัญญา) 
 6. ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพทุกช่องทาง อย่างน้อย 2 หลักสูตร  
 7. มีผลการศึกษา วิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานหรือ
ชุมชนท้องถิ่น    
 8. ร้อยละหน่วยงานการศึกษามีผลการประเมินส่วนราชการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล หรือผ่านการประเมิน ITA/OIT ระดับดีมาก 
 5) จุดเน้น การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     1. การอ่าน การเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก : อ่านแล้วมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ นำไปสู่การสังเคราะห์ วิจารณ์ ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใจความสำคัญของสิ่งที่อ่าน)  
(ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 
     2. การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ การสร้างทักษะด้านอาชีพ ยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาจังหวัด (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 5) 
     3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 4) 
     4. การจัดการศึกษาปฐมวัย (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 
     5. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาและทักษะดิจิทัลของครูและผู้เรียน  
(ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 
     6. การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการส่งเสริมพหุปัญญา  
(ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 
     7.  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 

     8. ความปลอดภัยและภัยคุกคามในทุกมิติ  (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 1) 
    6) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
     2. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
     3. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพของจังหวัด 
     6. การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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    7) คำนิยาม 
     หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่จัดการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา องค์กร
ปกครองส ่วนท้องถิ ่นในจ ังหวัด ให ้รวมถึงหน่วยงานประสานสถานศึกษาในกำกับ เช ่น สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด   
     หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด ให้รวมถึงสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดด้วย  
     สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สังกัดสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย  
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมีหลายระดับหรือระดับใดระดับ
หนึ่ง  
     สถานศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง โรงเรียนหรือวิทยาลัยที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 
     สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาหรือระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี  
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับการศึกษาและปลูกฝังแนวคิดตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยหลักศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 
พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1) ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังแนวคิดการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ  

n/a 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 

2) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาท่ีนำกระบวนการ
ลูกเสือมาใช้ในกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียน  

n/a 100 100 100 100 100 หน่วยงานและ
สถานศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3) ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับการสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึด
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

90.09 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 

4) ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น โดยยึดแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

n/a 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าหมาย  ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 
พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร 15-59 ปี ของจังหวัดเพชรบูรณ์   8.92 9.3 9.7 10.1 10.5 10.9 ทุกหน่วยงาน 

2) อัตราการเข้าเรียนจำแนกตามระดับ       
    2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับปฐมวัย ต่อประชากรอายุ 3-5 ปี   

90.15 91 92 93 94 95 สพป. ศธจ. อปท. ตชด 

    2.2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ของประชากรอายุ  
6-11 ปี    

92.41 100 100 100 100 100 สพป. ศธจ. อปท. ตชด 

    2.3 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของประชากร
อายุ 12-14 ปี     

88.49 100 100 100 100 100 สพป. สพม. ศธจ. อปท. 
ตชด 

    2.4 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ของประชากรอายุ 15-17 ปี 

70.39 81 82 83 84 85 สพป. สพม. ศธจ. อศจ. 
อปท. ตชด. 

3) ร้อยละของกลุ่มเด็กพิการ / กลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
เข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อม  

n/a 75 80 85 90 95 สถานศึกษาสังกัดสำนัก
บริหารการศึกษาพิเศษ 

4) ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน n/a 81 82 83 84 85 สถานศึกษาสังกัดสำนัก
บริหารการศึกษาพิเศษ 

5) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการทาง
การศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

n/a 50 55 60 65 70 กศน. ตชด. พช. พม.  

6) ร้อยละของสถานศึกษามีช่องทางการเข้าศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มากกว่า 1 ช่องทาง  

n/a 80 85 90 95 100 ทุกหน่วยงาน 

7) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการรับเข้าศึกษาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  n/a 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 

8) ร้อยละของการออกกลางคันของผู้เรียน n/a 10 8 6 5 4 ทุกหน่วยงาน 

9) ร้อยละของผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ 34:66 46:54 47:53 48:52 49:51 50:50 สพป. สพม. ศธจ. อศจ. 
อปท. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 
พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1) ร้อยละของผู้เรียนระดับท่ีอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านหนังสือไม่
แตก ลดลง (ประถมศึกษา) 

12.29 9 8 7 6 5 สพป. ศธจ. อปท. ตชด 

2) ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมข้ึน (ม.3 ม.6 
/ ปวช. หรือเทียบเท่า)   

n/a 20 25 30 35 40 สพป. สพม. ศธจ. อศจ.
อปท.  

3) ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะดิจิทัลตามมาตรฐาน (ปวส-อุดมศึกษา) n/a 20 25 30 35 40 สถาบันอุดมศึกษา/อศจ. 

4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒนาด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
ความกตัญญู จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม  

n/a 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 

5) ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สถานศึกษาปฐมวัย 

91.16 91 92 93 94 95 สพป. ศธจ. อปท. ตชด. 
พม. สสจ. 

6) ร้อยละของสถานศึกษา จัดให้มีการคัดกรอง/จัดทำข้อมูลความสามารถ
พิเศษของผู้เรียนทุกระดับและจัดให้มีการพัฒนาหรือส่งต่อผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ (พหุปัญญา)   

n/a 5 6 7 8 9 ทุกหน่วยงาน 

7) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ 
ชาญฉลาด) หรือหลักสูตรเรียนรู้อัตลักษณ์ในท้องถิ่น 

51.45 55 60 65 70 75 ทุกหน่วยงาน 

8) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (จังหวัด/ภาค/ชาติ) 
ข้อมูลฐาน 
O-NET 2564  ม.6 (29.87) ไทย (43.43) สังคม (35.49)  อังกฤษ (23.28) คณิต (19.25)  
                   วิทย์(29.70)  
V-NET 2563 ปวช.36.52  ปวส. – 
N-NET 2564  ประถม 34.79 /  ม.ต้น  38.22 /  ม.ปลาย 32.16 
 

ตามข้อมูล
ฐาน 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ  

3 
จาก 

ปีฐาน 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 

3.5 
จาก 

ปีฐาน 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 

4 
จาก 

ปีฐาน 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 

4.5 
จาก 

ปีฐาน 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ  

5 
จาก 

ปฐีาน 

สพป. สพม. ศธจ. อศจ.
อปท. พศ. 
สถาบันอุดมศึกษา 



125 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 
พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ 
2566 2567 2568 2569 2570 

9. ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมากกว่าร้อยละ 50  
ข้อมูลฐาน 

ONET 2564 ป.6 ม.3 ม.6 

ภาษาไทย 41.90 82.18 34.85 

ภาษาอังกฤ
ษ 

13.48 6.57 3.98 

คณิคศาสตร์ 8.44 2.84 3.75 

วิทยาศาสต
ร์ 

8.07 3.34 2.89 

สังคมศึกษา - - 1.36  

ตามข้อมูล
ฐาน 

50 50 50 50 50 สพป. สพม. ศธจ. อปท. 
สถาบันอุดมศึกษา 

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์
โควิด 19 หรือโรคอุบัติใหม่ 

100 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าหมาย   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพของจังหวัด 

เป้าหมาย  มีผลการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 
พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย การปฏิบัติ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1) มีผลการศึกษา วิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงานหรือชุมชนท้องถิ่น 

n/a 10 15 20 25 30 ทุกหน่วยงาน 

 

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ทีน่ำไปใช้
ประโยชน์ในหน่วยงานหรือชุมชนท้องถิ่น  

n/a 50 55 60 65 70 ทุกหน่วยงาน 

3) ร้อยละของสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียน n/a 50 55 60 65 70 ทุกหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 
พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1) ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทุกช่องทาง อย่างน้อย 2 หลักสูตร  

n/a 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 

2) ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะทักษะดิจิทัล และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

n/a 
 

50 55 60 65 70 ทุกหน่วยงาน 

3) ร้อยละของครู อาจารย์ ผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้ 

n/a 
 

50 55 60 65 70 ทุกหน่วยงาน 

4) ร้อยละของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ /ตำแหน่ง
ทางวิชาการ เพิ่มขึ้น  (ชพ.ขึ้นไป หรือ ผศ. ขึ้นไป)  

n/a 
 

1 2 3 4 5 ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 
พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย การปฏิบัติ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละหน่วยงานการศึกษามีผลการประเมินส่วนราชการผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล หรือผ่านการประเมิน 
ITA/OIT ระดับดีมาก 

n/a 100 100 100 100 100 ศธจ.  สพป/สพม.  
กศน. จ.พช. อศจ.พช. 

2) หน่วยงานทางการศึกษามีภาคี เครือข่ายความร่วมมือ ที่เกิดผลการ
พัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 10 ภาคีเครือข่ายขึ้นไป  

n/a 70 75 80 85 90 ศธจ.  สพป/สพม.  
กศน. จ.พช. อศจ.พช. 

3) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดมี
ระบบการบริหารจัดการและการบริการด้วยระบบดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

n/a 100 100 100 100 100 ศธจ.  สพป/สพม.  
กศน. จ.พช. อศจ.พช. 

4) คดีการร้องเรียนและการกระทำผิดทางวินัย  n/a 0 0 0 0 0 กศจ.พช./ ศธจ.พช. 
ทุกหน่วยงาน  
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4.2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 เป้าหมาย ผู ้เร ียนได้ร ับการศึกษาและปลูกฝังแนวคิดตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
หลักศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา 

 ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาท่ีนำกระบวนการลูกเสือมาใช้ในกิจกรรมเสริมทักษะ

ชีวิตของผู้เรียน 
3. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
4. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและบริบท

ของท้องถิ่น โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างความม่ันคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  1.1 หน่วยงานและสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมความมั ่นคงรักในสถาบันหลักของชาติ หรือที่
เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษาทุกระดับ ในจังหวัด 
  1.2 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ปลูกฝัง ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมเก่ียวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
  1.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทุก
คนในจังหวัด เป็นสมาชิกจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ หรือ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ของจิตอาสา เรา
ทำความดี ด้วยหัวใจ หรือร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน หรือตามท่ีราชการกำหนด  พร้อมทั้งการขยายผลและ
การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือนำแนวทางสู่การจัดการศึกษาต่อผู้เรียน 
  1.4 หน่วยงานและสถานศึกษา ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานของผู้เรียน ด้านความรักความ
สามัคคี ตระหนักถึงหน้าที ่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที ่ถูกต้อง               
สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษาทุกระดับ 
  1.5 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ 
  1.6 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education) 
  1.7 หน่วยงานและสถานศึกษา ส ่งเสร ิมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร่หล ักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาอ่ืน ที่ช่วยพัฒนาจิตใจและปัญญา ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
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  1.8 หน่วยงานและสถานศึกษา เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งปรับความ
เข้าใจในทัศนคติที่ดี ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อความม้ันคงของชาติ   
 

2. การพัฒนาและส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
  2.1 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สู่สถานศึกษาในสังกัด ให้ทราบและเข้าใจแนวทางและใช้หลักสูตรตามความพร้อมของสถานศึกษา  
  2.2 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง ปลูกฝัง สร้างความตระหนัก ความปลอดภัยและวินัยจราจร 
ให้กับผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัย
ทางถนน เช่น สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขาในพื้นที่ โดยอาจดำเนินการร่วมกับ
สถานศึกษาอ่ืน ในพ้ืนที่ใกล้เคียงในคราวเดียวกัน เพ่ือสร้างความตระหนักความปลอดภัยและวินัยจราจร ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษาในจังหวัด 
  2.3 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด และสถานศึกษา สร้างความตระหนักหรือจัดกระบวนการเรียนรู้
และปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี ปัญหาความรุนแรงในสังคม มีการสร้างระบบและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
  2.4 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง และดำเนินการกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัย
คุกคามไซเบอร์ ภัยที่มาจากโลกออนไลน์ เช่น การล่อลวงทางเพศหรือทรัพย์สินเงินทอง ในรูปแบบที่เหมาะสม 
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
ให้แก่ครู บุคลากร และผู้เรียน เพื่อป้องกันภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
  2.5 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง วางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่นจัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ การจัด
กิจกรรม Safety school Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรง เกี่ยวกับ
ร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 
  2.6 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง บรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับ    
   

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  3.1 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง จัดให้มีระบบการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 
      3.2 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้าน
ยาเสพติด หรือ ร่วมกิจกรรมป้องกันและต่อต้านยาเสพติดกับหน่วยงานหรือชุมชนในพ้ืนที่  
 3.3 สถานศึกษาทุกระดับ เข ้าร ่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข               
พร้อมดำเนินการตามแนวทางของโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 
 

4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา แนวทางตาม
พระราชดำริ อย่ายั่งยืน 
   4.1  สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
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     4.1.1 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา บูรณาการสืบสานศาสตร์พระราชาฯ ในสาระวิชา
หรือกิจกรรม โดยตรงต่อผู้เรียน 
     4.1.2 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา น้อม
นำหลักการทรงงาน มาประยุกต์ในการปฏิบัติราชการ 
     4.1.3 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สร้างทัศนคติ น้อมนำพระบรมราโชบายและ
พระราชดำริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งใหม ่
   4.2 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา เข้าร่วม โครงการ 1) สถานศึกษาพอเพียง  2) โรงเรียน
คุณธรรม 3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ตามความพร้อมของสถานศึกษา)    
   4.3 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้สืบสานศาสตร์
พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่ผู้เรียน 
   4.4 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู ้ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต            
ด้วยรูปแบบโครงงาน หรือโครงการ  
 

5. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สร้างความตระหนักต่อครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
     5.2 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแนวทางมาตรการและดำเนินการ ลดและคัดแยก
ขยะ การจัดการขยะเหลือใช้หรือส่งต่อทำลาย (ใช้น้อย ใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่) 
     5.3  หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดการสิ ่งแวดล้อม ในหน่วยงานและสถานศึกษา             
(การปรับภูมิทัศน์หรือการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในหน่วยงานและสถานศึกษา)  
     5.4  หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง มีส่วนในการลดการสร้างฝุ่นละออง หมอกควัน 
และมลภาวะต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่ชุมชน 

  5.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ดำเนินงานโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียว 
  5.6 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้หรือการปลูกป่า  
  5.7 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้
หลอด LED ประหยัดพลังงาน การใช้ไฟโซล่าเซลล์ให้ความสว่างยามค่ำคืนหรือใช้มาตรการประหยัดพลังงาน เป็นต้น  
  5.8 สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 โครงการสำคัญ 
 1. โครงการสร้างจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ / โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ / โครงการกิจกรรมจิตอาสา /โครงการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริธรรมและความ
เป็นพลเมืองโลก 
 2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด / สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
 3. โครงการป้องกันภัยคุกความรูปแบบต่าง ๆ (อุบัติภัย ภัยไซเบอร์ ภัยต่างๆ)   
 4. โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
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 5. แผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 6. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 7. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 9. โครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียว 
 10. โครงการห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน /รักษ์โลก รักษ์พลังงาน 
 11. แผนงาน/โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้ทักษะ และทัศนคติให้กับคน

ทุกช่วงวัยในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 12. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 13. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       14. โครงการอื่น ที่มีลักษณะเดี่ยวกันหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 

   เป้าหมาย  
    ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

 

 ตัวช้ีวัด    
  1. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. อัตราการเข้าจำแนกตามระดับ  
   1.1 อัตราการเข้าเรียนระดับปฐมวัย ต่อประชากรอายุ 3-5 ปี  (ก่อนวัยเรียน)   
   1.2 อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ของประชากรอายุ 6-11 ปี     
   1.3 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของประชากรอายุ 12-14 ปี        
   1.4 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ของประชากรอายุ 15-17 ปี     
  3. ร้อยละของกลุ่มเด็กพิการ /กลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  /               
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม  
  4. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
  6. ร้อยละของสถานศึกษามีช่องทางการเข้าศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่า 1 ช่องทาง  
  7. มีระบบการรับเข้าศึกษาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  
  8. ร้อยละของการออกกลางคันของผู้เรียน 
  9. ร้อยละของผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ 
   
 
 
 



132 
 

  แนวทางการพัฒนา 
  1. การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา     
   1.1 หน่วนงานทางการศึกษา พัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย และติดตาม ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อ
หรือได้รับการ พัฒนาทักษะอาชีพ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่) 

   1.2 หน่วนงานทางการศึกษา พัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา
ระดับประถมศึกษา (School Readiness Survey) เป็นรายจังหวัดพร้อมทั้งรายงานข้อมูลต่อสาธารณะ 
   1.3 หน่วนงานทางการศึกษา พัฒนาระบบคัดกรองเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา 
   1.4 หน่วยงานทางการศึกษา พัฒนาเครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยแรงงาน (Workforce Readiness Survey) และเตรียมการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลต่อสาธารณะ 
   1.5 หน่วยงานทางการศึกษา บูรณาการจัดทำแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาทุกสังกัดอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการรับนักเรียนที่
เหมาะสมกับคุณภาพและศักยภาพของสถานศึกษา   
   1.6 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา แนะแนวการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ ตามความถนัดด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
   1.7 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำแนวทางการรับนักเรียนจังหวัด การจัดชั้นเรียนของโรงเรียน
ยอดนิยม หรือโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง  
   1.8 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง นำระบบระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนมาใช้              
ในการติดตามผู้เรียนออกกลางคัน        
   1.9 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา ทุกแห่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าตามความถนัด หรือประกอบอาชีพตามความเหมาะสม ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  
   1.10 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าในจังหวัด ร่วมมือกับสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สร้างโอกาสให้ผู ้เรียนเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น และดึงดูด
ประชาชน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น หรือสามารถเทียบโอน  หน่วยกิจหรือประสบการณ์
ทำงานได้    
      1.11 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีเครือข่าย ส่งต่อและติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับ สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   1.12 หน่วยงานทางการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล งานวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม
เชิงสหวิทยาการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกจากระบบการศึกษาของ เด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน 
   1.13 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรทางสังคม (Social Innovator)       
ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกจากระบบ
การศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย 

   1.14 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั ้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว 
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   1.15 หน่วยงานทางการศึกษา ระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการส่งต่อ ไปยังสถานศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ 
   1.16 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก เช่น Home School ตามมาตรา 12 
ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งครอบครัว พ่อแม่หรือผู้ดูแล สามารถจัดการการศึกษาพ้ืนฐานให้แก่เด็กเอง โดยที่ไม่
ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน ให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานทุกรูปแบบและ
ประเมินผลให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา  
 

  2. การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 
   2.1 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา จัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
ทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมโอกาสเข้าถึงการศึกษาแก่เด็กที่มีฐานะครอบครัวยากจนในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จนถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือถึงระดับอุดมศึกษา (ถ้ามี) ทั้งในสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดให้สามารถพึ่งพาตนเองในการ
ดำรงชีวิตได้ 
   2.2 หน่วยงานทางการศึกษา หรือองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สนับสนุนองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะให้แก่ครู
ปฐมวัย ครูผู้ช่วย และอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเล็กทุกสังกัด รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ 
   2.3 หน่วยงานทางการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และเครื่องมือที่จำเป็นในดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   2.4 หน่วยงานทางการศึกษา สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสถานศึกษา
ขนาดเล็กอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ด้วยกระบวนการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยคำนึงถึงความ
แตกต่างของสถานศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร (Protected and Isolated Schools) และสถานศึกษา
ขนาดเล็กประเภทอ่ืน ๆ 
   2.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การพัฒนาผู้เรียน ให้เด็กมีความรู้สึกปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในการเรียน 
   2.6 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมสวัสดิการและทุนการศึกษา หรือกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   2.7 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเป็นเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาในการลดความเลื่อมล้ำ  
   2.8 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สนับสนุนการดึงพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นกำลังในการ
พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน เพ่ือฝึกทักษะเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่ในอนาคต 
   2.9 สถานศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและยอมรับสังคมเรื่อง เพศสภาพและความ            
เสมอภาคทางเพศ  
   2.10 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพเสมอกัน             
ในทุกพื้นที่ เชื่อมโยง การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  /โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุมเมือง /โรงเรียนคุณภาพหรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและการบริหารจัดการโรงเรียน 
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ขนาดเล็ก ด้วยการสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีความพร้อมในการรองรับโรงเรียนโดยรอบในพ้ืนที่มาเรียนรวมหรือ
มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
    2.10.1 หน่วยงานทางการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 
    2.10.2 หน่วยงานทางการศึกษา สร้างการรับรู ้ ความเข้าจนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่
สถานศึกษาทุกแห่งและกลุ่มเป้าหมาย 
    2.10.3 หน่วยงานทางการศึกษาจัดทำแผนการดำเนินงานระยะกลางหรือรายปีที่สามารถขับเคลื่อน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    2.10.4 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณแก่สถานศึกษาใน
การพัฒนาสถานศึกษา จากส่วนราชการต้นสังกัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  
    2.10.5 หน่วยงานทางการศึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
    2.10.6 จังหวัด หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบหรือการตรวจ
ราชการ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
   2.11 การสร้างความเสมอภาคให้แก่เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความจำเป็นพิเศษให้เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพและเท่าเทียม 
    2.11.1 หน่วยงานทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษ สร้างองค์ความรู้แก่ครูใน
การคัดกรอง เด็กพิเศษ 9 ประเภท เด็กบกพร่องในการเรียนรู้ในสถานศึกษา  เพื่อจัดการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ  
    2.11.2 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จัดให้มีความพร้อมในการศึกษาให้แก่เด็กที่มี
ความจำเป็นพิเศษ เช่น ล่ามภาษามือ อักษรเบล  เป็นต้น  
    2.11.3 สถานศึกษาจัดการศึกษาพิเศษ หรือสถานศึกษาเครือข่าย จัดให้บริการวิชาการแก่เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการ ในระยะแรกเริ่มให้ช่วยเหลือตัวเองในขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

  3. การส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
  3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษา ดำเนินการให้สถานศึกษา ในสังกัดหรือที่
กำกับดูแล จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อสำหรับการบริการทางการศึกษา และศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
ชุมชน 
  3.2 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ กศน.อำเภอ กศน.ตำบล สร้างและ
ส่งเสริมให้เปิดแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลในระดับท้องถิ่น และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
  3.3 สถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   3.4 สถานศึกษา นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทางในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนทั้งในระบบ
การศึกษาและการเรียนรู้นอกระบบการปรึกษาหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

  โครงการสำคัญ 
  1. โครงการ/กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้มีความจำเป็นพิเศษ  
  2. โครงการ/กิจกรรมการรับนักเรียน   
  3. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการและทุนการศึกษาและกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
  4. โครงการ/กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  
  5. โครงการ/กิจกรรมส่งต่อผู้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
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  6. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมของผู้เรียน 
  7. โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรอ่ืน 
  8. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การศึกษาทางไกลและสื่อจากเทคโนโลยี 
  9. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอกันในทุกพ้ืนที่ เชื่อมโยง การ
ดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) /โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุม
เมือง /หรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   
  10. โครงการอื่น ที่มีลักษณะเดียวกันหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

   เป้าหมาย  
    ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 
 

 ตัวช้ีวัด    
  1. ร้อยละของผู้เรียนระดับที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านหนังสือไม่แตก ลดลง (ประถมศึกษา) 
  2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมข้ึน (ม.3 ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า)   
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะดิจิทัลตามมาตรฐาน (ปวส-อุดมศึกษา) 
  4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒนาด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญู จิตสาธารณะและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
  5. ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย 
  6. ร้อยละของสถานศึกษา จัดให้มีการคัดกรอง/จัดทำข้อมูลความสามารถพิเศษของผู้เรียนทุกระดับและจัด
ให้มีการพัฒนาหรือส่งต่อผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ (พหุปัญญา)   
  7. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ผู้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) หรือหลักสูตรเรียนรู้อัตลักษณ์ในท้องถิ่น 
  8. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (จังหวัด/ภาค/ชาติ) 
 9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมากกว่าร้อยละ 50  
  10. ร้อยละของสถานศึกษาที่ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์โควิด 19 หรือโรคอุบัติใหม่  
 

  แนวทางการพัฒนา 
  1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน  
   1.1 สถานศึกษาสร้างความเข้าใจพื้นฐานความสำคัญของสถานบันครอบครัว การสร้างครอบครัวที่
เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้ปกครองของผู้เรียนในสถานศึกษาผ่านกระบวนการที่เหมาะสม  พร้อมส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองปลูกฝังทักษะต่างๆ ตามความถนัด เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น  
   1.2 สถานศึกษาบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและชุมชนในพื ้นที ่ ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่น 
   1.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ชุมชน ในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางวิชาการ ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือปลูกฝังทักษะนอกห้องเรียน  สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต  
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   1.4 สถานศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน          
ผ่านแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  
   1.5 สถานศึกษาระดับปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เน้นการส่งเสริมสุขภาพ บ่มเพระปลูกฝังวินัย
และพัฒนาการที่ดีทางกาย ใจและอารมณ์ ก่อนเข้ารับการศึกษาปฐมวัย 
   1.6 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการศึกษาใน
รูปแบบพ้ืนที่ Sandbox ของจังหวัดหรือระดับหน่วยงาน ในการดำเนินงานตามประเด็นแต่ละประเด็นตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญา โดยอาจจัดทำเป็นโรงเรียนหรือ
กลุ่มโรงเรียนตามความเหมาะสม 
   1.7 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้           
ที่หลากหลาย โดยกำหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กร
พัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ที่
หลากหลายมีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้ง
พ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง 
 

  2. การพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย 
   2.1 หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีแผนหรือแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในทุกระดับ และ
ร่วมมือกันทำงานแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงศึกษาธิการ และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลและจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  
   2.2  หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สถานศึกษาระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้
สถานศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลหรือสถาพยาบาลในชุมชน ดำเนินงานตามมาตรฐานอนามัยภายในสถานศึกษาและ
สร้างกลไกลความร่วมมือการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็ก
อายุต่ำกว่า 6 ปี ในพ้ืนที่  
   2.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สถานศึกษาระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้ มีการ
พัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
สามารถทำงานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย
ตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และ
โภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน 
   2.4 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สถานศึกษาระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้ มีการ
ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับ การดำเนินงาน เพื่อให้เป็น
กลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพื้นที่ที ่มีคุณภาพ  พร้อมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแล
ปกป้องเด็กปฐมวัย 
   2.5 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สถานศึกษาระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน  เน้นทักษะ
ต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและจัดระบบ ทักษะ
การประเมินตนเอง ควบคู่กับการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ 
จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ  
   2.6 สถานศึกษาระดับปฐมวัยจัดให้มีการคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM) และจัดให้มีการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยครบ 5 ด้าน 
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   2.7 สถานศึกษาระดับปฐมวัย พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมจัดประสบการเรียนรู้เน้นทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังวินัย คุณธรรมค่านิยมที่ดี และหน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยให้มี
มาตรฐาน  
   2.8 สถานศึกษาระดับปฐมวัยจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างคุณธรรมและวินัยแก่ผู ้เรียน ดังนี้ 1) กิจกรรม           
การเล่น/การออกกำลังกาย/เกมส์  2) กิจกรรมการเข้าแถว/เข้าคิว  3) กิจกรรมเล่านิทานพระราชา เป็นต้น    
   2.9 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดการประเมินหรือ คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ            
(1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ) เพ่ือเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษา ขยายผลการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน
สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืน ๆ ในพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการส่งต่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ  
 

  3. การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
   3.1 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สร้างระบบและเครื่องมือการคัดกรองผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เช่น ภาษา ตรรกะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทัศนะศิลป์ ดนตรี กีฬาการ
จัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความสามารถโดดเด่นด่านต่าง ๆ (ค้นหาทักษะพิเศษของนักเรียนด้านอื่นๆ) และ
จัดทำเป็นฐานข้อมูลของห้องเรียน สถานศึกษา หน่วยงาน และจังหวัดตามลำดับ 
   3.2 สถานศึกษา จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คันพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง 
ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและห้อง
ดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 
   3.3  หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และสถานศึกษา ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ
ของผู้เรียนหรือส่งต่อผู้เรียน กับหน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมเฉพาะทาง 
   3.4 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง
และครอบครัวเสริมสร้างความสามารถพิเศษของผู้เรียนตามความถนัดและศักยภาพ 
   3.5 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และสถานศึกษา จัดหางบประมาณหรือจาก
สนับสนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการจัดสภาพแวดล้อม จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการ
ผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับการสนับสนุนให้มีบททาทในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือระดับประเทศ 
   3.6 สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา จัดโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้รับความเข้มแข็งและต่อยอดได้ เช่น จัดให้มีการรวมกลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษในแต่ละสาขาเป็นชมรม  ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการให้ความสำคัญกับกิจกรรมนอกห้องเรียน ตาม
ความต้องการ ความสนใจ และความถนัด ภายใต้การกำกับดูแลของครู อาจารย์ พร้อมให้การสนับสนุนตามศักยภาพ
ของสถานศึกษา   
   3.7 สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
ใกล้เคียงในการต่อยอดความสามารถพิเศษของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย หรือการรับนักศึกษาที่มีความสามารถ
พิเศษในสาขาที่เก่ียวข้อง   
   3.8 สถาบันอุดมศึกษา สร ้างความร ่วมมือและเช ื ่อมต่อกับสถาบันว ิจ ัยช ั ้นนำทั ่วโลก หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนในประเทศ เพ่ือรวบรวมนักวิจัยและสร้างนักวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น  
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  4. การพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   4.1 การพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงช่วงวัย       
      4.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ส่งเสริมให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
อาชีวศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความสามารถ
ในการแก้ปัญหา มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาและอาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
การวางแผนชีวิต การวางแผนทางการเงิน ทักษะการเรียนรู้ที ่เชื ่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในหลักสูตรหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีจุดเน้น ดังนี้  
       - สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มุ ่งเน้นการพัฒนาผู ้เรียนเป็นรายบุคคลตามแนวทาง           
พหุปัญญาที่หลากหลายตามศักยภาพ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาหรือ
โครงงานเป็นฐาน 
       - สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ 
ผู้เรียนสร้างความรู้ระดับความคิดรวบยอด และระดับหลักการใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นทักษะพ้ืนฐาน
ทางการเรียนรู้และการดำรงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการ
สังเคราะห์ ทักษะการสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดี และส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านความรู้ คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความ
สนใจ ทั้งด้านวิชาการและพื้นฐานวิชาชีพ มีศักยภาพในการสร้างผลผลิตจากการเรียนรู้และต่อยอดนวัตกรรม คิด
สร้างสรรค์ได้ มีนิสัยปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ สร้างและผลิตผลงานใหม่ ๆ 
       - สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง 
ผ่านการเรียนรู ้แบบใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เป็น
นวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงต่อยอดพ้ืนฐานทางการเรียนรู้และการดำรงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ที่มี
คุณค่าระดับสูง เน้นทักษะความเป็นผู้นำรวมทั้งส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพและฝึกประสบการณ์
อย่างเข้มข้นในด้านความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความรู้จากปฏิบัติการเชิงวิจัยทั้งในสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือ
พัฒนาให้เป็นนวัตกรรมทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์และโครงการ 
       - สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีและ
การสร้างนวัตกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ปรับปรุงพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ตามบริบท
ของภูมิภาคและโลก ส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพและฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้นในด้านความรู้ 
ตามความถนัดความสนใจรายบุคคล และต่อยอดทักษะความเป็นมนุษย์ ผ่านการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาหรือโครงงาน
เป็นฐาน ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่มุ่งสร้างความคิดรวบยอดด้านการคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมข้ันสูง และปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความเป็นผู้นำ 

 4.1.2 สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือสร้างสมรรถนะ
ที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
      4.1.3 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ยกระดับศักยภาพ ทักษะและ
สมรรถนะกับความสามารถเฉพาะบุคคล เพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จัดทำหลักสูตรระยะสั้นตามความ
สนใจและเหมาะสมของผู้สนใจ การใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของจังหวัด
และความสนใจของผู ้เรียน การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ร่ วมกับกลุ ่มอาชีพ ผู ้ประกอบการ และ
สถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามความต้องการของตลาดงาน มีงานทำและมีรายได้ตาม
สมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้ 
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      4.1.4 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 1) สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จูงใจ
และสร้างการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การดำรงชีวิต ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตตามความเหมาะสม การวางแผนทางการเงิน ร่วมมื อกับชุมชน ภาครัฐ 
เอกชน พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้การใช้ดิจิทัลในการสร้างและวางแผนอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 2) สถานศึกษาอุมดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา จัดระบบการฝึกอบรม พัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล ดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์ สื่อการเรียนรู้ ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
สามารถเข้าถึงได้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
      4.1.5 หน่วยงานทางการศึกษา กำหนดมาตรฐานทักษะของผู้เรียนในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง             
เป็นมาตรฐานให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน  
      4.1.6  หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวม
พลังทำงานเป็นทีม มีการคิดข้ันสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยนำร่องกับสถานศึกษาที่
มีความพร้อม และมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่สนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
      4.1.7  หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา จัดให้มีนโยบาย
หรือจัดทำระบบการศึกษาแบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Academic Credit Bank : Credit Bank) หรือ ธนาคาร
หน่วยกิต เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้เรียนและทำงานไปในเวลาเดียวกัน โดยสามารถนําผลการ
เรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์การทํางาน อาชีพ หรือการฝึกอบรม ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่สะสมไว้มาเทียบโอนกันได้ 
 

    4.2 ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 
      4.2.1 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ในทุก
ระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ทุกระดับ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษ ที่ 21 มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคําถาม ความเข้าใจและความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบู รณาการที่เน้นการลง
มือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อ
หลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง 
รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
        1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับต่างๆ ปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  
ได้แก่  3Rs : 1). การอ่านออก (Reading)  2) เขียนได้ (Writing) 3) มีทักษะในการคำนวณ (Arithmetics) และ     
8Cs : 1)  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)     
2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 3)  ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม
ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 4)  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
(Collaboration Teamwork and Leadership)  5) ทักษะด้านการสื ่อสาร สารสนเทศ และการรู ้ เท ่าทันสื่อ 
(Communication Information and Media Literacy)  6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื ่อสาร (Computing and ICT Literacy)  7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู ้ (Career and Learning Skills)          
8) ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
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        2) การศึกษาอาช ีวศ ึกษาเน ้นระบบทว ิภาค ี และการฝ ึกงานในสถานประกอบการ                
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงานเพ่ือวางรากฐานของผู้เรียน 
        3) สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ใน
หลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพั ฒนา
ผู ้ประกอบการยุคใหม่ที ่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที ่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู ่ตลาด
ต่างประเทศได้รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างด ี
      4.2.2 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้า
กับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบ
ใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมี
ส่วนร่วม 
      4.2.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่
เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และ
สามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง 
      4.2.4 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาระบบการเรียนรู้ที ่ให้ผู ้เรียน
สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับ
ตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู ้ที ่รวดเร็วและต่อเนื ่อง โดยผู ้เรียนมีความรู ้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที ่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน     
 

   4.3 การพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์     
        4.3.1 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จัดการ
เรียนรู้โดยกระบวนการ PLC และเทคนิคของ PISA หรือ พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ ตาม
บริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา ให้ผู้เรียน 1) ระดับชั้นประถมศึกษาอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้ อ่านหนังสือ
แตกสามารถวิเคราะห์ตามความสามารถของวัย 2) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอ่านหนังสือแตกสามารถ
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  3) ประชาชนอายุ 15 - 59 ปี อ่านหนังสือในชีวิตประจำวันมากขึ้น  
      4.3.2 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา สำรวจคัดกรองผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
อ่านหนังสือไม่แตก เป็นฐานข้อมูลของโรงเรียน รวบรวมเป็นข้อมูลถึงระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและจังหวัด เพื่อเป็น
ฐานในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา เป็นประจำทุกไตรมาสหรือภาคการศึกษา  
      4.3.3 หน่วยงานทางการศึกษา พิจารณาคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาในจังหวัด
หรือสถานศึกษาอื่นภายนอกจังหวัด และรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจัดทำแนวทางการปฏิบัติสู่สถานศึกษา หรือหาแนวทาง
แก้ปัญหาตั้งแต่ระดับสถานศึกษาถึงระดับจังหวัด 
      4.3.4 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ใช้เชิงปริมาณและคุณภาพ  
      4.3.5 หน่วยงานทางการศึกษา ขับเคลื ่อนนโยบายการอ่านออกเขียนได้ อ่านหนังสือแตก                 
สู่สถานศึกษา พร้อมการกำกับติดตามการดำเนินงานการพัฒนาการอ่านการเขียน อย่างต่อเนื่อง 
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      4.3.6 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาปรับวิธีการเรียนการสอนของครูให้ผู้เรียน
ได้อ่านออกเสียง ได้แสดงออกทางความคิดจากเรื่องที่อ่าน ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้น   
       4.3.7 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยการสร้าง
ขวัญและกำลังใจ ระดับหน่วยงานทางการศึกษา หรือระดับจังหวัดตามความเหมาะสม    
 

       4.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม และวัฒนธรรม  
      4.4.1 สถานศึกษาทุกระดับ ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการสอดแทรกการมีหน้าที่พลเมือง 
คุณธรรม จริยธรรม การรักษาขนมธรรมเนียมอันดีงาม ความตรงต่อเวลา ยอมรับความหลากหลาย รวมถึงการมีจิต
สาธารณะ เข้าไปในทุกสาระวิชาและทุกกิจกรรม ในการพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ
และท้องถิ่น  
      4.4.2 สถานศึกษาทุกระดับ นำผู้เรียน หรือเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของ
ชุมชน 
      4.4.3 สถานศึกษา ใช้การวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
      4.4.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา จัดระบบการศึกษาหรืออบรมผ่ านระบบ
ออนไลน์ จัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม การเทียบโอนประสบการณ์ ตามความพร้อม   
      4.4.5 สถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ สร้างนิสัยไผ่เรียนรู้ 
ให้แก่ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต         
      4.4.6 หน่วยงาน และสถานศึกษา ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาทักษะผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคม
ดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี    
      4.4.7 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกับฝ่ายปกครองและชุมชนในพื้นที่  
ดูแลผู้เรียนในพ้ืนที่ รวมถึงผู้ปกครอง ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวและชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูผู้เรียน ปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยม และการป้องกันภัยทางสังคม  
      4.4.8 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม สร้างความสามัคคีในพ้ืนที่ เช่น กิจกรรมจิตอาสา   
         4.4.9 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยการสร้างขวัญ
และกำลังใจระดับหน่วยงานทางการศึกษา หรือระดับจังหวัดตามความเหมาะสม 
 

    4.5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 
      4.5.1 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล เพิ่มศักยภาพและทักษะการใช้
เทคโนโลยี แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสอดรับกับการทำงานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐ
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถใช้
บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ครูทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสมรรถนะที่ 
ก.พ. หรือ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด 
      4.5.2 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษาทุกแห่ง บูรณาการ
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในหลักสูตรการศึกษาตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
ความสามารถในการแยกแยะ วิเคราะห์สื่อและข้อมูลข่าวสารการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
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     4.5.3 หน่วยงานทางการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการสร้าง
สื่อ คลังสื่อ และแห่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการศึกษาเรียนรู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้ระบบ
ลิขสิทธิ์แบบเปิด ที่ผู้เรียนหรือประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจมีทักษะด้านการผลิต
สื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดการต่อยอด การผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
     4.5.4 สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ 
ความสามารถของบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรวัยเกษียณ ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ และผู้มีจิตอาสา ให้เป็นเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สู่สังคมแห่งการแบ่งปัน 
     4.5.5 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที ่กำกับดูแลและสถานศึกษา ส่งเสริมการ
พัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive Open Online Course: MOOC)  ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตร
เสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนประถมและมัธยม หลักสูตรด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยที่ผู้เรยีน
สามารถเรียนรู้ข้ามสถาบันการศึกษาได้เพื่อประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม  รวมถึงการส่งเสริมให้มีช่องทาง
การเรียนรู้ที่หลากหลายแบบ New Normal ตามความสนใจและความถนัด  
     4.5.6 สถาบันอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้ และปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียน
การสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน (On the Job Training) 
ที่เป็นการปฏิบัติงานจริง กับภาคธุรกิจเอกชนในหลักสูตรการศึกษาที่ เป็นที่ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต 
     4.5.7 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่รองรับเทคโนโลยีในอนาคต ให้กับครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา 
     4.5.8 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลิตบัณฑิตหรือผู้จบการศึกษา สาขา
เฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลให้เพ่ิมข้ึน และเพ่ิมทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา 
     4.5.9 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ ๆ โดยเฉพาะ
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้รวมถึงการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน 
     4.5.10 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วางพื ้นฐานแนวคิดการให้การศึกษาด้านทักษะการคิ ดคำนวณอย่างเป็นระบบ 
(Computational Thinking) การเขียนโปรแกรม (Coding) เพื ่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่
อนาคต รองรับแผนพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลของประเทศ  
 

    4.6 การส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาที่สาม 
        4.6.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การอบรมออนไลน์ การอบรมผ่านโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ  การ
ทดสอบตามมาตรฐาน CEFR หรือ มาตรฐานอื่นระดับสากล  
        4.6.2 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจัดกิจกรรม Boot Camp 
ให้แก่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ในสังกัด 
        4.6.3 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสื่อสาร เช่น ป้าย
หรือสื่อ ภาษาอังกฤษ จีน หรือภาษาอื่น ในจุดต่าง ๆ การเปิดเพลงหรือ เสียงสนทนา ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ผ่าน
เสียงตามสายของสถานศึกษา    
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     4.6.4 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดกิจกรรมให้ครูและผู้เรียน มีความกล้าพูด
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน และสร้างเงื่อนไขการไม่ล้อเลียนเมื่อพูดผิดพลาดระหว่างผู้เรียน 
     4.6.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมให้จัดการศึกษาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยเป็นต้นไป  
     4.6.6 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาบุคลากร             
ด้านภาษาท่ี 3 และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่การจัดการเรียนรู้แบบมีเหตุผลต่อผู้เรียน 
      4.6.7 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สื่อสารภาษาอังกฤษ ในหน่วยงานและวาระต่าง ๆ  
      4.6.8 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษาให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐาน ในการ
สื่อสารรองจากภาษาไทย และใช้ภาษาท่ี 3 ตามความพร้อมของสถานศึกษา     
      4.6.9 สถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมภาษาอังกฤษ
สัญจร English mobility ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรง รวมถึงการวัดผลระดับภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล          
      4.6.10 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนที ่มีความพร้อมจัดการศึกษาหลักสูตร
ห้องเรียน EP MEP IEP ให้ครอบคลุ่มทุกพ้ืนที่ทุกระดับ  
 

    4.7 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
      4.7.1 สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู ่ระดับ
นานาชาติ    
      4.7.2 สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีกรอบการพัฒนาสมรรถนะและทักษะพ้ืนฐาน
สำหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
S-curve และ New S- curve 
      4.7.3 สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา พัฒนาศักยภาพโดยการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย 
ศูนย์อบรม และศูนย์ทบสอบในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค  
      4.7.4 สถานศึกษา ส่งเสริมการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ เป็นเครื ่องมื อในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้เรียน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จัก
การขอโทษ และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็น
พลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต ในสถานศึกษาทุกระดับ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรด้านการ
กีฬาและนันทนาการ พัฒนาให้เป็นนักกีฬาอาชีพ เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา ตามความเหมาะสม 
    

  5. เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  
    5.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สร้างการรับรู้ ประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาและ
เสริมสร้างผู้เรียนเพชรบูรณ์ ตามคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ  กล้าหาญ ชาญฉลาด) เป็น
เป้าหมายหรือค่านิยมร่วมของจังหวัด ในการพัฒนาผู ้เรียนของทุกหน่วยงานที ่จัดการศึกษาและสถานศึกษา            
ทุกแห่ง  โดยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    5.2 สถานศึกษาการจัดการศึกษาหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติพ่อขุนผาเมือง 
ประวัติความเป็นมาของเมืองเพชรบูรณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เรื่องสั้น สารคดี สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น  
    5.3 สถานศึกษานำถ้อยคำ “ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด” จัดทำเป็นคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียน  
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    5.4 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สร้างรูปแบบของคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุน
ผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) ที่เชื่อมโยงคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง ให้เป็นแนวทางของ
จังหวัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีตัวชี้วัดในลักษณะตัวชี้วัดร่วมในการประเมินผู้เรียนได้ทุกระดับ  
    5.5 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา บูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุณลักษณะหลักสูตรอาชีวศึกษาผ่านกระบวนการ 
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด     
    5.6 หน่วยงานทางการศึกษา จัดทำสื่อการสร้างการรับรู ้คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุน           
ผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) สู่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงาน/
สถานศึกษาถ่ายทอด แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ สู ่ครูผู ้สอน พร้อมดำเนินการสร้าง
คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ ตามแนวทางที่เหมาะสม     
    5.7 หน่วยงานทางการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายคุณลักษณะ
ผู้เรียนเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) พร้อมคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา  ที่มีพฤติกรรม
และคุณลักษณะเหมาะสมตามแนวทางในทุกระดับ ทุกสังกัด เป็นลูกพ่อขุนผาเมืองตัวอย่างประจำปี 
    5.8 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ค้นหาและนำภูมิปัญญาท้องถิ ่นหรือเอกลักษณ์             
อัตลักษณ์ประจำถิ ่น สร้างเป็นคุณลักษณะ/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ด้านการศึกษาของแต่ละอำเภอ ที่จะพัฒนา             
สู่คุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ “ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด”    
 

  โครงการสำคัญ 
  1. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว / กิจกรรมครูพบผู้ปกครอง / กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  
  2. โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
  3. โครงการ/กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ของครูในการสนับสนุนสถาบันครอบครัว 
  4. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด/หน่วยงาน 
  5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยระดับสถานศึกษา  
  6. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 2-6 ปี  
  7. โครงการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กปฐมวัย 
  8. โครงการ/กิจกรรม เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน สร้างสรรค์ เด็กปฐมวันชุมชน    
  9. โครงการ/กิจกรรม คัดกรอง-สำรวจความสามารถพิเศษผู้เรียนรายบุคคลระดับสถานศึกษา/หน่วยงาน/จังหวัด 
  10. โครงการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญา ด้วยกิจกรรมชมรม-ชุมนุมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
  11. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างพ้ืนฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา ในระดับจังหวัด/
หน่วยงาน/สถานศึกษา 
  12. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา 
  13. โครงการหลักสูตรอาชีพระยะสั้น สำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษา 
  14. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับวัยแรงงานและผู้สูงวัย 
  15. โครงการยกระดับการอ่านออกเขียนได้และการส่งเสริมการอ่านของประชาชน 
  16. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทักษะดิจิทัลพื้นฐานของผู้เรียน-ครู และการแสวงหาความรู้ในโลกดิจิทัล 
  17. โครงการส่งเสริมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส่งเสริมการศึกษาและบริการประชาชน 
  18. โครงการอินเตอร์เน็ตสำหรับประชาชนใน กศน.ตำบล 
  19. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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  20. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษาจากหน่วยงานอื่น  
  21. โครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนเป้าหมายการสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง)  
  22. โครงการ/กิจกรรม จัดทำเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ด้านการศึกษาประจำอำเภอ 
        23. โครงการอืน่ ที่มีลักษณะเดียวกันหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

   เป้าหมาย  
    ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

 ตัวช้ีวัด      
  1) ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทุก
ช่องทาง อย่างน้อย 2  หลักสูตร  
  2) ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัล และสามารถ
ใช้ในการปฏิบัติงานได ้
  3) ร้อยละของครู อาจารย์ ผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐาน 
CEFR และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ 
  4) ร้อยละของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ/ตำแหน่งทางวิชาการ เพ่ิมข้ึน  
(ชพ.ขึ้นไป หรือ ผศ. ขึ้นไป)  
 

  แนวทางการพัฒนา  
   1. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21    
    1.1 การวางแผนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        1.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานงาน
ในการผลิตและพัฒนาครู วางแผนการผลิตและพัฒนาครูปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อํานวยการ
การเรียนรู้” ทําหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบี ยบการสร้างความรู้ออกแบบ
กิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
     1.1.2 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษา จัดทำกรอบมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพครู สายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ตามบริบทของจังหวัดหรือหน่วนงาน ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู เพ่ือนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ
จำเป็น 
 

    1.2 กลไกลการผลิต คัดกรองครูให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
      1.2.1 สถาบันอุดมศึกษา มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ
เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งประเมินทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อวิชาชีพครูรวมถึงสถาบันหลักของชาติ  
      1.2.2 สถาบันอุดมศึกษา มีหลักสูตรการผลิตครูที ่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจำเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่ 
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      1.2.3 สถาบันอุดมศึกษา มีการประเมินทางสถิติของความจำเป็นและความขาดแคลน ของ
สาขาวิชาในการผลิตครูและการรับนักศึกษาครู 
      1.2.4 สถาบันอุดมศึกษา คัดเลือกและพัฒนาสถานศึกษาที่เหมาะสมในการกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต/นักศึกษาครู ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
      1.2.5 สถาบันอุดมศึกษา พัฒนานักศึกษาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู ้ยุคใหม่ ทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3   
      1.2.6  สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้รับการทดสอบทักษะดิจิทัลตามมาตฐาน 
digital literacy และทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นในระดับสากล 
      1.2.7 สถาบันอุดมศึกษา มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพี่
เลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพ่ือนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพ่ีเลี้ยงตามความต้องการจำเป็น  
   

   1.3. การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
        1.3.1 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่หรือครูที่สนใจ เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน โดยวิทยากรผู้มีความรู้ด้าน Money 
Coach เพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะส่งผลต่อขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะส่งผลต่อการ
ดำเนินชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  กฎหมายอาญา 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น 
     1.3.2 หน่วยงานการศึกษา ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรจุใหม่ใน
ปีงบประมาณหรือปีการศึกษานั้น ๆ  หลังบรรจุแล้ว 6 เดือนหรือ 1 ปี เพ่ือเสวนาและแสดงปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไข      
     1.3.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง หรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  ในสมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเป้าหมาย
การจัดการศึกษาทุกระดับ 
            1.3.4 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มสีมรรถนะตามสายงาน หรือเพ่ือเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมของหน่วยงาน การพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous 
Professional Development) และให้ความสำคัญกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่มีวุฒิทางการศึกษา
ไม่ตรงกับสาขาท่ีสอน 

     1.3.5 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา  ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ และทักษะเฉพาะทาง (พหุปัญหาของครู) ในการส่งเสริมความรู้ด้าน
พหุป ัญญาแก่ผ ู ้ เร ียนอย่างหลากหลาย   รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะหลักในการทำงานอื ่นในสถานศึกษา                             
ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน เช่น งานสารบรรณ  งานพัสดุ เป็นต้น  
        1.3.6 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนรู้ 
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     1.3.7 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา  จัดทำแพลตฟอร์ม
หรือเว็บไซต์รวบรวมวิธีหรือแนวทางการจัดการเรียนรู ้ท ี ่ด ี เพื ่อให้ครูในจังหวัดได้เร ียนรู ้หรือนำไปปรับใช้               
(Shopping BEST) 
     1.3.8 สถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดให้ครูอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพใน                
สถานประกอบการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้จากสถานการณ์จริงเพ่ือจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
      1.3.9 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ การอบรมและพัฒนา การศึกษาดูงาน เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปร ะเมิน
สมรรถนะในการเลื่อนวิทยฐานะ ปรับปรุงค่าตอบแทน และความดีความชอบอย่างเหมาะสม   
      1.3.10 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาครูสาขาวิชาอ่ืน ให้
สามารถสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในขั้นพ้ืนฐานได้  
      1.3.11 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาครูในการเพ่ิมทักษะ
การเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง เช่น กรณีศึกษาจากสถาณการณ์จริง การเน้นการลงมือ
ปฏิบัติ สื่อวีดีทัศน์เสมือนจริง  เป็นต้น  
      1.3.12 หน่วยงานทางการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้ารับ
การพัฒนาที่หลากหลายทั้งในสังกัดและนอกสังกัด โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบทั้งสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อได้เปิดประสบการณ์เรียนรู้และบูรณาการการทำงานพร้อมสร้างเครือข่ายการทำงาน
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนจากหลายภาคส่วน 
 

  โครงการสำคัญ  
  1. โครงการพัฒนาทักษะผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
  2. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทักษะดิจิทัลพ้ืนฐานของผู้เรียน-ครู และการแสวงหาความรู้ในโลกดิจิทัล  
  3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  4. โครงการ/กิจกรรมการผลิตครูและพัฒนาครูของสถาบันอุดมศึกษา 
  5. โครงการ/กิจกรรมเสวนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายหลังการบรรจุและแต่งตั้ง  
  6. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวางแผนอนาคต 
  7 โครงการ/กิจกรรมแพลตฟอร์ม Shopping BEST    
  8. โครงการ/กิจกรรมภาษาอังกฤษสัญจร (English Mobility)  
  9. โครงการอื่น ที่มีลักษณะเดียวกันหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพของจังหวัด 

 

 เป้าหมาย  
 มีผลการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น 
 

 ตัวช้ีวัด  
 1. มีผลการศึกษา วิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานหรือชุมชนท้องถิ่น 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ที่นำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน 
หรือชุมชนท้องถิ่น  
 3. ร้อยละของสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียน 
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 แนวทางการจัดการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย  
    1.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด ด้านส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
     1.2 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนเกษตร
ปลอดภัย หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตร ภายในสถานศึกษา ตามความพร้อม ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน  
   1.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรปลอดภัยสู่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ตามความสนใจ  
  1.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียน
เป็นเกษตรกรรุ ่นใหม่สู ่เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) เพื ่อพัฒนาภาคการเกษตรได้อย่างมั ่นคงในอนาคต 
บทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร
อัจฉริยะและกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ 
 

   2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด  
        2.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด ด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  
       2.2 หน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา จัดให้มีจัดกิจกรรมเสริม
การเรียนการสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด แก่ผู้เรียนตามความพร้อมและความถนัด  เช่น 
บอร์ดกิจกรรม หรือการบูรณาการในสาระวิชาพ้ืนฐานตามความเหมาะสม  เป็นต้น 

        2.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในชุมชน สู่นักเรียนและผู้ปกครองตาม             
ความสนใจ 
        2.4 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม การทัศน
ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้แก่ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนเพ่ือประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว 
     2.5 สถานศึกษา สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น การพัฒนายุว
มัคคุเทศก์ หรือกิจกรรมอ่ืนตามความพร้อมและความเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่  
  

   3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด  
       3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
วางรากฐานการศึกษาหรือจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้เรียน ให้มี
ทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พร้อมทั้งการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สินค้าและบริการ  และเปิดโอกาส
ให้นำเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การต่อยอดในอนาคต  
     3.2 สถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจัดทำหลักสูตรและพัฒนาทักษะประชากรวัยแรงงาน ใน
และนอกภาคการศึกษา เพ่ือการสร้างงาน สร้างอาชีพ หรือสร้างผู้ประกอบการ   
    3.3 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม         
แนะแนว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความถนัด เพื่อวางรากฐานอาชีพแก่ผู้เรียน  พร้อมปลูกฝังค่านิยม 
แนวคิด การมุ่งมัน่ในการทำงาน 
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    3.4 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ปลูกฝังแนวคิดในการทำงานระหว่างเรียนและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน-นักศึกษา มีงานทำหรือหารายได้ระหว่างเรียน โดยมีแนวคิดการทำงานคือการเรียนรู้ โดย
ครูอาจนำเอาผลการทำงานเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการเรียนของผู้เรียน 
    3.5 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถานศึกษาหรือห้องเรียน ในพื้นที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
       3.6 สถานศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม               
เสริมหลักสูตร ชมรม หรือแนวทางอ่ืนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงระบบดิจิทัลมากขึ้น  
    3.7 สถานศึกษาอุดมศึกษาศึกษาและอาชีวศึกษา จัดทำการสำรวจการได้งานทำของนักศึกษา             
ทุกคนและสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ หรือนายจ้างที่นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าทำงาน  
    3.8 สถานศึกษาอุดมศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ิมข้ึนรองรับการโอนย้าย
โครงสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นักศึกษาในพ้ืนที่ได้ทำงานใน
จังหวัดเพ่ิมข้ึน  
    3.9 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กำหนดมาตรฐาน ทักษะหรือ
สมรรถนะของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาแต่ละระดับ ของหน่วยงานทางการศึกษาที่สอดคล้องหรือสูงกว่ามาตรฐาน       
ของชาติ  
    3.10 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ส่งเสริมค่านิยมการนำความรู้
มาพัฒนา/ทำงานในถ่ินฐาน การพัฒนาธุรกิจในจังหวัด  
    

   4. การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่การสร้างงานและจ้างงาน  
    4.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based curriculum)          
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดทำร่วมกับเจ้าของอาชีพโดยกำหนดความสามารถของผู้เรียนจากการวิเคราะห์ทักษะจากการ
ปฏิบัติงาน (Work Based) เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น มีการเรียนภาคทฤษฎี 
การฝึกทักษะควบคู่กับการฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้จบการศึกษาพร้อม
ทำงานเพ่ิมมากข้ึน 
    4.2 สถานศึกษาอาชีวศึกษา เพิ่มขีดความสามารถครูหรืออาจารย์ให้มีวิธีคิดที่ถูกต้องมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูมีองค์ความรู้ที่ลุ่มลึกและรอบด้าน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละสาขา
อาชีพ  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ด้านทฤษฎีและวิชาการในห้องเรียนและการฝึกทักษะอาชีพใน
ห้องปฏิบัติการด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ครูหรืออาจารย์
สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถานประกอบการมาพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมผู้เรียน 
    4.3 สถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดหางบประมาณ จากภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การพัฒนาความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ  
    4.4 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเชิงบวก ให้เห็นประโยชน์และ
ความสำคัญในการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาให้ขยายวงกว้างไปยังผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู ้ปกครอง ผู ้เรียน
กลุ่มเป้าหมาย และสถานประกอบการ เพ่ือการขยายการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างมีมาตรฐานคุณภาพสูง 
    4.6 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการใน
ฐานะหุ้นส่วนสำคัญในการจัดอาชีวศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีให้มีความคล่องตัว 
    4.7 สถานศึกษาอาชีวศึกษา ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ องค์กร
ธุรกิจต่าง ๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สมาคมการเงินการธนาคาร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สภาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ฯลฯ สร้างความเข้มแข็งการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
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เอกชนเพื่อการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาอาชีพ (Skill Cluster Council) การปรับตัวระหว่างสถานศึกษา
ในฐานะผู้ผลิตและสถานประกอบการในฐานะผู้ใช้กำลังคนเพื่อผู้จบการศึกษามีความพร้อมในการท้างาน “Ready to 
Work” ที่มีสภาวะพลวัตซึ่งการฝึกงานจะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน (1) ความสามารถในการสื่อสาร (2) ฝึกปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม (3) มนุษยสัมพันธ์ (4) ทักษะฝีมือ (5) ความมุ่งมั่น (6) แรงบันดาลใจ (7) จินตนาการ (8) วิสัยทัศน์ (9) 
ความคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ (10) ความคิดสร้างสรรค์ และ (11) สภาวะผู้นำ 
    4.8 สถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้ผู ้เรียนหาประสบการณ์อาชีพเพื่อเพิ่มจากการหารายได้
ระหว่างเรียน 
    4.9 สถานศึกษาอาชีวศึกษา ยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษา ให้เป็นศูนย์บริการพัฒนาแรงงานพัฒนา
ปรับความรู้และทักษะ (Up Skill) อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ (Re Skill) หรือฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ (New 
Skill) 
    4.10 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ 
    4.12 สถานศึกษาอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สำหรับ
กลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อง มาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะ
และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งสามารถ นำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอน
เช้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้  
    4.13 สถานศึกษาอาชีวศึกษา  นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) สู่การปฏิบัติ รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
    4.14 สถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดทางธุรกิจภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ และ
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ 
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประขาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
    4.15 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สนับสนุนการสร้างและพัฒนาทักษะองค์ความรู้รอบด้านที่จำเป็นต่อ
การประกอบธุรกิจยุคใหม่ โดย การสร้างความเชื่อใหม่ที่ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรม ให้ตระหนักรู้ รับรู้องค์ความรู้ใหม่ 
ฝึกทักษะ สามารถนำไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการความ
เสี่ยงทางธุรกิจได้ โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ง่าย กระชับ และรวดเร็ว ตอบสนองการเรียนรู้ที่แตกต่างของแต่ละบุคคล
ผ่านการเรียนรู้ ในระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ด้วยเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องง่าย รวมถึงการ
สร้างชุมชนผู้ประกอบการแบ่งปันการเรียนรู้และแรงบันดาลใจเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง 
 

   5. การส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
    5.1 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรวิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพภาคสินค้าและบริการ 
ร่วมกับองค์กร หน่วยงาน เอกชน สถาบันวิชาการ เช่น ศูนย์ทดสอบสินค้า ศูนย์บ่มเพาะผู ้ประกอบการ  ศูนย์
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นต้น  
        5.2 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพให้สินค้าและบริการ
ในจังหวัด ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนองค์ความรู้ ยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดสู่ระดับภาคและ
ระดับประเทศ   
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     5.3 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวบรวมผู้เชี ่ยวชาญ สร้างเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือให้มีความพร้อมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต รวมทั้งสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดใน
การพัฒนาจังหวัดหรือผู้ปกระกอบการ 
     5.4 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของครู อาจารย์ นักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
อุดมศึกษา เพื่อสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทางการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
     5.5 จัดหางบประมาณ ทุนวิจัย สนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
     5.6 ส่งเสริมการผลิตและวางระบบการปฏิบัติงานและแรงจูงใจแก่บุคลากรด้านการวิจัย 
     5.7 สถานศึกษา ทุกแห่งสร้างการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม ผลการปฏิบัติที่ดี ในการส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น พ้ืนที่ จนไปถึงการพัฒนาระดับจังหวัด  
     5.8 สถานศึกษาอุดมศึกษา หลักสูตรกิจกรรมวิศวกรสังคม (Social Engineer) เป็นกิจกรรมหลักใน
การพัฒนานักศึกษา ชุมชมและท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม พร้อมขยายผลกิจกรรมสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพร้อม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาจังหวัด 
     5.9 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การวิจัยอย่างง่ายแบบมีส่วนร่วมระหวา่ง
โรงเรียนและหน่วยอ่ืน ๆ รวมถึงการแบบ R2R  (Routine to Research)  กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
   
    5.10 สถานศึกษาอุดมศึกษา ส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพื่อต่อยอดสนับสนุนการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมในอนาคต โดยการสร้างพ้ืนที่ให้ผู้ประกอบการได้แข่งขันทดลองความคิด ส่งเสริมการ
ลงทุนสำหรับการสร้างนวัตกรรม การจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนด้านเงินทุน 
 

  6. การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยดิจิทัล 
   6.1 หน่วยงานทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด ส่งเสริม
การเสนอโครงการขอรับทุนในการวิจัย พัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจาก
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (EDTECH FUND) 
   6.2 สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
บริการขนาดใหญ่ที่เป็นบริการพ้ืนฐาน  (Service Platform) ของการคิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่ (Disruptive Business) 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบนวัตกรรมบริการ ที่เป็นพื้นฐานของการใช้ประโยชน์ จากอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart 
Devices) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดในเชิงพาณิชย์ 
   6.3 สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด บูรณาการความร่วมมือในการ
พัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม              
อย่างยั่งยืนตลอดจนสามารถต่อยอดและสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ 
   6.4 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการวิจัย พัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมขยายผลการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ การขายสินค้าออนไลน์ การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมช่องทางและการนำความรู้ผ่านเทคโนโลยีไปใช้สร้างอาชีพใหม่ๆ 
   6.6 สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความสามารถจัดทำระบบโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การทำงานของส่วนราชการหรือการบริการประชาชนในจังหวัด 
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   6.7 สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัล 
สร้างองค์ความรู้หรือแนะนำแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้ในการประกอบอาชีพในสถานการณ์
ฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หรือโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น  
 

 โครงการสำคัญ 
 1. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการเกษตรปลอดภัย / การท่องเที่ยว  
 2. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ / โครงการมหกรรมสินค้าเด็กและเยาวชน 
 3. โครงการสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 
 4. โครการพัฒนาทักษะประชากรวัยแรงงานด้านต่าง ๆ  
 5. โครงการแนะแนวการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 6. โครงการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่หลักสูตรการศึกษา 
 7. โครงการส่งเสริมและค้นหาสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา 
 8. โครงการศึกษาการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา และการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ของผู้ใช้งานนักศึกษาที่จบใหม่หรือบัณฑิต    
 9. โครงการวิจัยและนวัตกรรม (ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 10. โครงการกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยเบื้อต้นและการวิจัยแบบ R2R  (Routine to Research)   
 11. โครงการอื่น ที่มีลักษณะเดียวกันหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 เป้าหมาย  
 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละหน่วยงานการศึกษามีผลการประเมินส่วนราชการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล หรือผ่านการประเมิน ITA/OIT ระดับดีมาก 
 2. หน่วยงานทางการศึกษามีภาคี เครือข่ายความร่วมมือ ที่เกิดผลการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 10 

ภาคีเครือข่ายข้ึนไป  
 3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดมีระบบการบริหารจัดการและการ

บริการด้วยระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. คดีการร้องเรียนและการกระทำผิดทางวินัยลดลง 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. การบริหารจัดการศึกษาทันสมัยตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

  1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษา พัฒนา
หน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้
ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย และโปร่งใส มีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร หลากหลาย นำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงานและการตัดสินใจ 
 
   1.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ในรูปแบบดิจิทัลให้ผู้เรียนและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้ 
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   1.1.2 หน่วยงานทางการศึกษา สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม แก่บุคลากรและ
สถานศึกษาในการดำเนินงานการจัดทำระบบทะเบียนประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ   
   1.1.3 หน่วยงานทางการศึกษาใช ้ทร ัพยากรดิจ ิท ัลร ่วมกันอย่างมีประส ิทธ ิภาพสูงสุด                      
นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการ
พัฒนาข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  
   1.1.4 หน่วยงานทางการศึกษา นำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการปฏิบัต ิงาน               
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ  
   1.1.5 หน่วยงานทางการศึกษา พัฒนารูปแบบการบริการ ปรับวิธีการทำงาน พัฒนาระบบดิจิทัล
หรือนำดิจิทัลมาใช้ในการทำงานมากข้ึน 
   1.1.6 หน่วยงานทางการศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการเพิ ่มขึ้นของฐานข้อมูลดิจิทัล             
เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการ และจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์และความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล  
   1.1.7 หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  1.2 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทุก
ระดับ (Big Data) โดยเปิดเผยต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ  
  1.3 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษานำยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในการพัฒนาการศึกษา สู่แผนปฏิบัติการในทุกระดับ 
  1.4 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ สร้างความตระหนักและค่านิยมการปฏิบัติ
ราชการแบบมืออาชีพ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตบริการ ทำงานเชิงรุก บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 
มีวัฒนธรรมการทำงานและค่านิยมเพื่อประชาชนและส่วนรวม มีความยุติธรรม ยึดมั่นประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ มคีวามละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ    
  1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งการแสดงความคิดเห็นการวางแผนการศึกษา             
การดำเนินงาน การตรวจสอบ ตลอดจนกระบวนการปรับปรุง กิจกรรมบริการสาธารณะ  โดยวิธีการที่หลากหลาย  
  1.6 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัด
โครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ 
โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงานอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นทำงานแบบบูรณาการ
ไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล 
     1.7 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ตาม
ความจำเป็นและความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ จุดเน้น และแนวทางการจัด
การศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
  1.8 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด จัดให้มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่าง
โรงเรียนรัฐและโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงเรียนเอกชนในพื้นท่ี เช่น กิจกรรมกีฬา เป็นต้น  
  1.9 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำบุคคลภายนอก การจัดการ
ศึกษา เป็นผู้ประเมินผลการจัดการศึกษาในมุมมองของบุคคลภายนอก หรือการจัดตั้งภาคีเครือข่ายการศึกษาหรือ
อาสาพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม โดยการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการ ในการปฏิบัติงาน มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงาน การประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหน่งของบุคลากรตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิ
ชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการ
สร้างกลไกให้บุคลากรสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ 
  2.2 จัดทำระบบสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ 
     2.3 หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการรับฟังแก้ปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 
 

  3. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3.1 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษา ปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็น
พลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม               
มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
ผ่านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเสริมรูปแบบต่าง ๆ 
  3.2 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้ มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม          
ที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่อง
ส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรม
เสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส 
  3.3 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา วางแนวทางป้องกันการประพฤติมิชอบภายในสถานศึกษา 
  3.4 หน่วยงานทางการศึกษา ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ITA  หรือ OIT ตามที่ส่วนราชการต้น
สังกัดกำหนด    

 

 โครงการสำคัญ 
 1. โครงการจัดหา/พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการศึกษา 

 2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทำขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ)  
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 5. โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาผ่านกลไก กศจ. 
 6. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 7. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปลูกฝังให้ครู บุคลากร เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม ทัศนคติ ที่ยึดมั่นความ

ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 8. กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 9. โครงการ/กิจกรรม ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 10. โครงการ/กิจกรรม สภากาแฟ การนิเทศสัญจร การตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน 
 11. โครงการอื่น ที่มีลักษณะเดียวกันหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 4 
สาระสำคัญของแผนที่นำทาง  

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) 
“เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม 

และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
 

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2015 ได้มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติมาเป็นลำดับ  
ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) เพื่อใช้เป็นแผนสำหรับการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย การดำเนินงานใน 6 ด้าน คือ  

1. การสร้างความตระหนักรู้ ทุกภาคส่วนเข้าใจหลักการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการ
สร้างการตระหนักรู้ จะดำเนินการทั ้งในระดับประเทศและท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ การขับเคลื่อน  
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สามารถสะท้อนการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในคราวเดียวกัน 

3. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐ
บูรณาการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจน  

4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน/การพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/การดำเนินงาน/การพัฒนาให้เหมาะสมกับในแต่ละพื ้นที ่เพื ่อบรรลุ  
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติ 

5. ภาคีการพัฒนา ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย  

6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การติดตามและประเมินผล
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการรายงานความก้าวหน้าจากทุกหน่วยงานของรัฐ 

ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนไปสู่การปฏิบัติ กพย. ได้เห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 4 คณะ เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ ในปี 2563 ได้มอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับเป้าหมายหลัก (C1) และระดับเป้าหมายย่อย (C2) ซึ่งแนวทาง
การดำเนินงานจะมี Roadmap ขับเคลื่อนรายเป้าหมายหลัก เนื่องจากแต่ละเป้าหมายหลักมีบริบทการพัฒนา
ที่แตกต่างกัน และมีการทบทวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย พร้อมพิจารณาค่าเป้าหมาย 
และหมุดหมายที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของประเทศ ทั้งนี้ การสร้างความตระหนักรู้เรื่อง SDGs ให้กับ
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนได้รับรู้และร่วมกันปฏิบัติโดยทั่วกัน เพ่ือสร้างประเทศไทยให้ยั่งยืนอย่างไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง เพื ่อสร้างความตื ่นตัวเชิงสร้างสรรค์ในการขับเคลื ่อน SDGs ให้เกิดขึ ้นอย่างจริงจังในสังคม  
และกำหนดให้ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2021-2030 เป็น "ทศวรรษแห่งการทำจริง” หรือ "Decade of Action” 
ที่คนไทยจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือสร้างประเทศไทยที่เข้มแข็ง และสร้างโลกที่เติบโตอย่างยั่งยืน  
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จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานหลัก 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”  ที่ประกอบด้วย เป้าหมายย่อย 
10 เป้าหมาย กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายย่อย 8 เป้าหมาย 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 เป้าหมาย  และกระทรวงการต่างประเทศ  
1 เป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 ไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน 6 ด้าน ภายใต้ Thailand’s SDGs Roadmap กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษาขึ้น โดยมีปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธาน โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่ประการหนึ่ง คือ ให้ความเห็นชอบแผนที่นำทาง 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
 
1. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

สำหรับการดำเนินงานจัดทำสาระสำคัญของแผนที่นำทางฯ มีกิจกรรมและขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุม สัมมนา ผลงานวิจัย หรือบทความที่เกี ่ยวข้อง  
จากเอกสารสิ่งพิมพ์ เอกสาร/ตำราที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อมูลเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ต่าง ๆ  

2. สังเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นนำมาใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำ
แผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป้าหมายที ่4) 

3. จัดประชุมคณะทำงานฯ ยกร่างแผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap)  
4. จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) แผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap) ที่ผ่าน

ความเห็นชอบจากประธานคณะทำงานฯ ให้นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไปได้ 
5. นำเสนอผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
6. จัดส่งแผนที่นำทางการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา  (SDG4 

Roadmap) ฉบับสมบูรณ์ ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะ  
ฝ่ายเลขานุการ กพย. เพื่อนำเสนอ กพย. ต่อไป  
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2. สาระสำคัญของแผนที่นำทางฯ  
กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรนำองค์ประกอบของแผนที่นำทางฯ ที่ สศช. กำหนดให้ 

มากำหนดเป็นเนื้อหาสาระของแผนที่นำทางฯ SDG4 Roadmap ดังนี้    
1. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

ด้านการศึกษา (เป้าหมายหลักที ่4) 
2. การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน การกำหนดแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป้าหมายหลักที ่4) 
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 
ตามที่ สศช. กำหนดให้การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน เป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนที่นำทางฯ ที ่หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก 
ต้องดำเนินการ ซึ่งในการดำเนินงานจัดทำแผนที่นำทางฯ SDG4 Roadmap กระทรวงศึกษาธิการได้นำผลการวิเคราะห์
จากข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายย่อยภายใต้เป้าหมายหลักที่ 4 กับเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ ประเด็นที่ 10 ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การเรียนรู้ (จากส่วนที่ 3) ดังภาพด้านล่าง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
ความเชื่อมโยงจากห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Value Chain Thailand) ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังกล่าว 
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ดังน ั ้น ในการว ิเคราะห์ห่วงโซ่ค ุณค่าของการดำเน ินงานให้บรรลุเป้าหมายหลักที ่ 4 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำข้อมูลความสอดคล้องเชื่อมโยงข้างต้นมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์เพื ่อหา
องค์ประกอบ หรือกิจกรรม และกระบวนการ และภายใต้องค์ประกอบ มีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องและทำให้การดำเนินงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่ 4 ได้ โดยในการวิเคราะห์ ต้องวิเคราะห์หาความสอดคล้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน 
อย่างเป็นระบบ ตั ้งแต่จุดเริ ่มต้นของกระบวนการการดำเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั ่งสิ ้นสุดกระบวนการ 
การดำเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งแนวทางการดำเนินงาน คือ นำองค์ประกอบ 
กระบวนการและปัจจัยจากห่วงโซ่คุณค่าของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ที่ สศช.  
ได้จัดทำไว้แล้ว และการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทและสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย  
เช่น แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาลที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษา และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที ่เกี ่ยวข้องเชื่อมโยง 
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์หาองค์ประกอบและปัจจัยสำคัญที่ส่งผล 
ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 ได้ ซึ่งผลการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้   
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 (SDG4) 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

กฎหมาย นโยบาย 
และแผนการศึกษา 

หลักสูตรการจัด
การศึกษา 

ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบ/ 
ระบบการเรียนรู้ 

ระบบสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

ระบบตดิตาม วัด และ
ประเมินผล  

- มีกฎหมาย 
ด้านการศึกษา 
- นโยบายและ
แผนการศึกษา 
ที่มีความต่อเนื่อง   
และชัดเจน 
 

- มาตรฐานหลักสตูร
แกนกลาง 
- หลักสูตรการศึกษา 
ที่เช่ือมโยงกับ
มาตรฐานสากล 
- หลักสูตรมีความ
ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้เรยีนทุกช่วงวัย 
- หลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ตอบโจทย์
ความต้องการ 
ของประเทศ 

- ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะการจัดการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที่ 21 
- การยกระดบัมาตรฐาน
คุณภาพครูอย่างเป็นระบบ 
(การผลติและพัฒนาครู) 
- การประเมินคร/ูผูส้อน 
ที่เน้นผลสัมฤทธ์ิจากผู้เรยีน
เป็นหลัก 
- การพัฒนาความรู้/สมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

- การเน้นเด็กและเยาวชน
เป็นศูนย์กลาง 
- การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิเชิงระบบ 
- การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการลงมือปฏิบัต ิ
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
ที่หลากหลาย 
- ระบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

- สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู ้
- ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา 
- องค์ความรู้ นวัตกรรม
และงานวิจัย 
- ทรัพยากรทางการศึกษา 
- สภาพแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อการเรียนรู ้
 

- การวัดและประเมินผล
ผู้เรยีนตามศักยภาพ 
ของผู้เรียน 
- ระบบการตดิตาม  
วัด และประเมินผล 
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน 
- ระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 
 

 

 
 

 
 

 

 กลไกการบริหารจดัการ 

- การขับเคลื่อนความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

- กลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่าย 
 

สร้างหลักประกันว่า
ทุกคนมีการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอยา่ง
ครอบคลุมและ 
เท่าเทยีม และ

สนับสนุนโอกาส 
ในการเรียนรู ้
ตลอดชีวติ 

 

- ส่งเสรมิการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา 
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3. การวิเคราะห์และจัดทำแผนงาน/โครงการ/การดำเนินงาน/การพัฒนา เพื่อขับเคลื่อน SDG4 Roadmap สู่การปฏิบัติ  
ตามแนวทางการดำเนินงานของแผนการขับเคลื่อนฯ Thailand’s SDGs Roadmap กำหนดให้มีการจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน/การพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หน่วยงาน
รับผิดชอบและประสานงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพ่ือจัดทำโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

เป้าหมายย่อย (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย 
นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในป ีพ.ศ. 2573 
 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.1.1 สัดส่วนของเด็ก/เยาวชนใน (ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.3 (ข) ป.6 และ (ค) ม.3 ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ข้ันต่ำเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน  
                                               และ (2) ด้านคณิตศาสตร์ หรือการคิดคำนวณ จำแนกตาม เพศ 
                                   4.1.2 อัตราการสำเร็จการศึกษา (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

ตัวชี้วัด  
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.1.1 (1) ร้อยละของเด็กในวัย ป.3 ที่มีทักษะ 
การอ่านและการคำนวณขั้นพ้ืนฐาน  

  สพฐ.*  - ศธ. (สพฐ./ 
   สช.) 
 - อว. 
 - อปท. 
 - เมืองพัทยา 
 - พม. 
 - วธ. (สบศ.) 
 - ม.การกีฬา 
   แห่งชาติ 
 - กทม. 
 - ตชด. 
 - พศ. 

* ใช้ผลสอบ NT/RT ของ 
สพฐ.ที่มีข้อมูลรายปีแทน  

4.1.1 (2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) (1) ภาษาไทย  
(2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (5) ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

  สทศ.  

4.1.2 อัตราการสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 

 ศธ.  
(สป.) 

* ใช้ข้อมูล ศทก.สป. 
เนื่องจากมีข้อมูลเป็นรายป ี
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ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)  

ตัวชี้วัด สถานะข้อมูล ปี 59-63 แหล่งข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 

ร้อยละของเด็กในวัย ป.3 ที่มีทักษะการอ่าน 
และการคำนวณขั้นพ้ืนฐาน 

 ผลสอบ NT/RT ของ สพฐ. สพฐ.  

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
(1) ภาษาไทย  
(2) คณิตศาสตร์  
(3) วิทยาศาสตร์  
(4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(5) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ปี กศ. 59 60 61 62 63 
ไทย 52.98 46.58 55.90 49.07 56.20 
คณิต 40.47 37.12 37.50 32.90 29.99 
วิทย์ 41.22 39.12 39.93 35.55 38.78 

สังคมฯ 46.68     
อังกฤษ 34.59 36.34 39.24 34.42 43.55 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปี กศ. 59 60 61 62 63 
ไทย 46.36 48.29 54.42 55.14 54.29 
คณิต 29.31 26.30 30.04 26.73 25.46 
วิทย์ 34.99 32.28 36.10 30.07 29.89 

สังคมฯ 49.00     
อังกฤษ 31.80 30.45 29.45 33.25 34.38 

 

- ค่าสถิติพื้นฐานผลการ
ทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3  
ปีการศึกษา 2557-2560 

- สรุปผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาต ิ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ช้ัน ป.6 และ ม.3  
ปีการศึกษา 2561, 2562  
และ 2563 
 
 
 
 
 
 
 

สทศ.  
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ตัวชี้วัด สถานะข้อมูล ปี 59-63 แหล่งข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 

อัตราการสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประถมศึกษา  
ปี 59 60 61 62 63 
 92.82 95.95 94.55 95.64 94.59 

มัธยมศึกษาตอนต้น  
ปี 59 60 61 62 63 

 94.15 92.21 91.88 91.68 92.52 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปี 59 60 61 62 63 

 89.93 88.15 88.20 88.48 89.60 
 

สถิติการศึกษา ปี 2559-2563 ศธ. (สป.)  
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
      สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป ีพ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จำแนกตามเพศ 
                                   4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) จำแนกตามเพศ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพตามวัย จำแนกตามเพศ 

  พม. - ศธ. (สพฐ/ 
  สช.) 
 - อปท. 
 - เมืองพัทยา 
 - สธ. 
 - อว. 
 - กทม.  
 - ตชด. 
 - รง. 

*ใช้ข้อมูลผลการประเมิน
ตนเองของ สพด.  
ผ่านระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 
(ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย) 

4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 
1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) จำแนกตามเพศ 

  ศธ. 
(สป.) 

* ใช้ข้อมูล ศทก.สป. 
เนื่องจากมีข้อมูล 
เป็นรายป ี
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ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 

ตัวชี้วัด สถานะข้อมูล ปี 59-63 แหล่งข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 

ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการ 
ทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการ 
ทางบุคลิกภาพตามวัย จำแนกตามเพศ 

 ผลการประเมินตนเอง 
ของ สพด. ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
การพัฒนาเด็กปฐมวยั 
ตามมาตรฐานชาติ  
(ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย) 

พม.  

อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี  
ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา)  
จำแนกตามเพศ 

เพศชาย 
ปี 59 60 61 62 63 

 74.65 80.12 82.79 75.81 73.37 
 

เพศหญิง 
ปี 59 60 61 62 63 

 74.28 80.17 82.72 75.91 73.63 
 

สถิติการศึกษา  
ประจำปี 2559-2563 

ศธ. (สป.)  
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้  
      ภายในป ีพ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ 
 

ตัวชี้วัด   
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.3.1 อัตราการเข้าเรียนระดับอาชีวศึกษา (สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวศึกษา (ปวช.) : สายสามัญศึกษา) 

  ศธ. 
(สป.) 

- ศธ.(สพฐ/ 
   สอศ./ 
   สช./กศน.) 
 - ม.การกีฬา 
   แห่งชาติ 
 - วธ. (สบศ.) 
 - กห.  
   (กรมยุทธฯ) 
 - อปท. 

* การกำหนดอัตราการ
เข้าเรียนอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาจะตอบ
เป้าหมายย่อยได้ชัดเจน 
* การไม่กำหนดตัวช้ีวัด
ประเด็นการฝึกอบรม
เนื่องจากไมส่อดคล้องกับ
เป้าหมายย่อย 4.3 ชัดเจน 
แต่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
4.4 มากกว่า 

4.3.2 อัตราการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา   อว. 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 

ตัวชี้วัด สถานะข้อมูล ปี 59-63 แหล่งข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 

อัตราการเข้าเรียนระดับอาชีวศึกษา (สัดส่วนผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา (ปวช.) : 
สายสามัญศึกษา) 

สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา (ปวช.) : 
สายสามัญศึกษา 
ปี 59 60 61 62 63 

 34 : 66 35 : 65 35 : 65 35 : 65 
44 : 55 
(เป้า) 

 

สถิติการศึกษาประจำปี 2559-
2563 

ศธ. 
(สป.) 

 

อัตราการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา อัตราการเข้าเรยีนต่อในระดับอุดมศึกษา   
ปี 59 60 61 62 63 

 81.26   55.53   85.82 85.90   85.00 
 

     - อัตราการเข้าเรียนระดับอนุปริญญา/ปวส. 
ปี 59 60 61 62 63 

 25.20 18.47   30.04 31.11  
 

     - อัตราการเข้าเรียนระดับปรญิญาตร ี
ปี 59 60 61 62 63 

 56.06 37.05   55.78 54.79  
 

สถิติการศึกษาประจำปี 2559-
2563 

อว.  
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะท่ีเกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า  
      และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในป ีพ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามประเภททักษะ 
 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนก
ตามประเภททักษะ 

  สสช.  - ศธ.  
 - อว. 
 - มท. 
 - พม. 
 - รง. 
 - กทม. 
 
 

* ควรกำหนดตัวช้ีวัด  
ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายย่อย ท่ีมุ่งเน้น
ทักษะเกี่ยวข้องจำเป็น
ด้านเทคนิคและอาชีพ
สำหรับการจ้างงาน  
* ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ยังไม่สามารถระบุ
รายการหรือประเภท
ทักษะได้ชัดเจน 
* ควรใช้ข้อมูล Global 
Indicator และใช้ข้อมูล
ที่ สสช. จัดเก็บไปพลาง
ก่อน 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 

ตัวชี้วัด สถานะข้อมูล ปี 59-63 แหล่งข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 

ร้อยละของผู้มีงานทำที่ใช้คอมพิวเตอร์   
และอินเทอร์เน็ต 

ร้อยละของผูม้ีงานทำที่ใช้คอมพิวเตอร์   
ปี 59 60 61 62 63 

ร้อยละ 24.0 22.80 19.60 18.70  

 
ร้อยละของผูม้ีงานทำที่ใช้อินเตอรเ์นต  

ปี 59 60 61 62 63 

ร้อยละ 46.80 54.20 63.90 71.70  
 

สำรวจการมีการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ในครัวเรือน 

(ประชาชนที่มีงานทำ 
อายุ 15 ปีขึ้นไป  
ที่ใช้คอมพิวเตอร์  
และอินเทอร์เนต็ 

 

สสช.  
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและ 
                                       การฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง-ผู้ชาย/ในเขต-นอกเขตเมือง/ความมั่งคั่งสูง-ต่ำ และอื่น ๆ เช่น สถานะความพิการ คนพื้นเมือง และคนที่ได้รับผลกระทบ 
                                               จากความขัดแย้งหากมีข้อมูล) สำหรับทุกตัวชี้วัดที่ในรายการนี้ที่สามารถแยกได้ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.5.1 (1) ดัชนีความเท่าเทียมทางเพศ จำแนกตามระดับการศึกษา (ปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา)  

  ศธ. (สกศ.) - ศธ. (สพฐ/ 
  สอศ./ 
   สช./กศน.) 
 - อว. 
 - อปท. 
 - เมืองพัทยา 
 - พม. 
 - วธ. (สบศ.) 
 - ม.การกีฬา 
   แห่งชาติ/ 
   รร.กีฬา) 
 - กทม.    
 - ตชด. 

* ควรใช้ข้อมูลจาก 
ศทก. สป. ท่ีมีข้อมูล
เป็นรายป ี

4.5.1 (2) ดัชนีความเท่าเทียมทางความมั่งค่ัง จำแนกตามระดับการศึกษา (ปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา)  

  สสช. ใช้ข้อมูลจาก สสช.  
ที่จัดเก็บทุก 3 ป ี

4.5.3 (3) ดัชนีความเท่าเทียมตามพ้ืนที่ จำแนกตามระดับการศึกษา (ปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา)  
 

  สสช. ใช้ข้อมูลจาก สสช.  
ที่จัดเก็บทุก 3 ป ี
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ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 

ตัวชี้วัด สถานะข้อมูล ปี 59-63 แหล่งข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 

ดัชนีความเสมอภาคทางเพศ ดัชนีความเสมอภาคทางเพศ 
ปี 59 60 61 62 63 

ปฐมวัย  1.05 1.00 1.00  

ประถม  1.06 1.01 1.01  

ม.ต้น  1.17 0.94 0.94  

ม.ปลาย  0.99 0.83 0.82  
 

สถิติการศึกษาของประเทศไทย 
ปีการศึกษา 2561-2562, 
2559-2563 
 
 
 
 

ศธ. (สกศ.)  

ดัชนีความเท่าเทียมทางความมั่งค่ัง  
(ยากจนมาก/ร่ำรวยมาก) 

ดัชนีความเท่าเทียมทางความมั่งคัง่ (ยากจนมาก/ร่ำรวยมาก) 
ปี 59 60 61 62 63 

ประถม    0.98  

ม.ต้น    0.93  

ม.ปลาย    0.60  
 

สถานการณ์เด็กและสตรี 
ในประเทศไทย (MICS) 

 

 

 

สสช.  

ดัชนีความเท่าเทียมทางพ้ืนที่  
(นอกเขตฯ/ในเขตฯ) 

ดัชนีความเท่าเทียมทางพื้นที่ (นอกเขตฯ/ในเขตฯ) 
ปี 59 60 61 62 63 

ประถม    1.00  

ม.ต้น    1.01  

ม.ปลาย    0.96  
 

สถานการณ์เด็กและสตรี 
ในประเทศไทย (MICS) 

 

 

 

สสช.  
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.6.1 สัดส่วนของประชากรในกลุ่มอายุที่กำหนดมีความรู้ความสามารถสำหรับการทำงานในด้าน ก) การอ่านออกเขียนได้ ข) ทักษะในการคำนวณจำแนกตามเพศ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.6.1 (1) อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป    สสช.  - ศธ.  
 - อว. 
 - มท. 
 - พม. 
 - รง. 
 - กทม. 
 
 

 

4.6.1 (2) อัตราการมีทักษะด้านการคำนวณของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป   สสช.  

4.6.1 (3) อัตราการอ่านออกเขียนได้และมีทักษะด้านการคำนวณของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป   สสช.  
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ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 

ตัวชี้วัด สถานะข้อมูล ปี 59-63 แหล่งข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 

อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากร 
อายุ 15 ปีขึ้นไป 

อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ปี 59 60 61 62 63 

   93.77   
 

การสำรวจการอ่าน 
ของประชากร 

สสช.  

อัตราการมีทักษะด้านการคำนวณของประชากร 
อายุ 15 ปีขึ้นไป 

อัตราการมีทักษะด้านการคำนวณของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ปี 59 60 61 62 63 

   96.32   
 

การสำรวจการอ่าน 
ของประชากร 

สสช.  

อัตราการอ่านออกเขียนได้และมีทักษะ 
ด้านการคำนวณของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

อัตราการอ่านออกเขียนได้และมีทักษะด้านการคำนวณ 
ของประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไป 

ปี 59 60 61 62 63 

   92.78   
 

การสำรวจการอ่าน 
ของประชากร 

สสช.  
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ย่ังยืนและ            
                                       การมีวิถีชีวิตที่ย่ังยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมือง 

      ของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ภายในป ีพ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.7.1 ระดับการดำเนินการเพ่ือบรรจุ (i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลักใน  

 (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข) หลักสูตร   (ค) การศึกษาของครู และ (ง) การประเมินผลนักเรียน 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.7.1 ระดับการดำเนินการการกำหนดเรื่อง การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลกและการจัด
การศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลักใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ          
(ข) หลักสูตร  (ค) การศึกษาของครู (หลักสตูรการผลิต/พัฒนาครู)  และ (ง) การประเมินผล
นักเรียน 

  ศธ. 
อว. 

 - ศธ. (สพฐ/สอศ./ 
   สช./กศน.) 
 - อว. 
 - ทส. 
 - อปท. 
 - เมืองพัทยา 
 - พม. 
 - วธ. (สบศ.) 
 - ม.การกีฬา 
   แห่งชาติ/รร.กีฬา 
 - กทม.    
 - ตชด. 

* เป็นการวัดระดับความก้าวหน้า
ของการดำเนินงานจากระดับ
นโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
- มีการบรรจุ เรื่องเหล่านี ้
ในนโยบายการศึกษาของประเทศ 
หลักสตูร การศึกษาของครู และ
การประเมินผลนักเรียน 
 - การดำเนินการพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีความรู้และทักษะในเรื่อง
ดังกล่าวผ่านโครงการหรือกิจกรรม
เสรมิหลักสูตรที่สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ 
 

4.7.2 การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับความเป็น
พลเมือง หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน (โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมหลักสูตร) 

  ศธ. 
อว. 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 

ตัวชี้วัด สถานะข้อมูล ปี 59-63 แหล่งข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 

ระดับการดำเนินการการกำหนดเรื่อง การศึกษา
เพ่ือความเป็นพลเมืองโลกและการจัดการศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลักใน  
(ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข) หลักสูตร  
(ค) การศึกษาของครู (หลักสูตรการผลิต/พัฒนาครู)  
และ (ง) การประเมินผลนักเรียน 

มีการกำหนดเรื่อง การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกและการจัด
การศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไว้ใน 
        (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ อาทิ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 โดยแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual 
Design) ยึดหลักสำคญัในการจดัการศึกษา ประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) 
และยดึตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) 
        ทั้งนี้ หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู ่
การปฏิบัติ โดยยดึแผนฯ เป็นกรอบทิศทางหลักและนำสู่การปฏิบัติ
ในระดับต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับกลุม่เป้าหมายและระดับการศึกษา 
ใช้กลไกการดำเนินงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน 
และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการ ใหก้ารขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพ 
ด้วยการสร้างเครือข่ายการศึกษา รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมในการ
ผลักดันแผนฯ ไปสู่การปฏิบตัิ ตลอดจนการสร้างช่องทางให้ 
ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคดิเห็นและมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ทั้งระดับนโยบายและพืน้ท่ี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของประเทศ 
        (ข) หลักสูตร 
             มีการดำเนินการ ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา 

 ศธ. 
อว. 
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ตัวชี้วัด สถานะข้อมูล ปี 59-63 แหล่งข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังน้ี 
           -  การศึกษาในระบบ อาทิ  
              (1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรจุอยู่ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม   
              (2) หลักสูตรอาชีวศึกษา บรรจุในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 หมวดวิชา
สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ และหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2563 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง กลุม่วิชา
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
              (3) หลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นต้น 
            -  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ 
หลักสตูรการศึกษานอกระบบฯ ในสาระการพัฒนาสังคม เป็นต้น 
 

การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 
หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน (โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเสริมหลักสูตร) 

n/a  ศธ. 
อว. 
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อม 
      ทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับ 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน จำแนกตามประเภทบริการ (สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่               
       ใช้ในการเรียนการสอน (c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพ้ืนฐาน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการปรับให้เหมาะสมกับนักเรียน 

ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (e) น้ำดื่มพ้ืนฐาน (f) สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานด้านสุขอนามัยที่แบ่งแยกตามเพศ และ (g) สิ่งอำนวยความสะดวก 
พ้ืนฐานในการทำความสะอาดมือ (ตามนิยามตัวชี้วัดของ WASH ในเรื่อง น้ำ สุขอนามัย และสุขลักษณะสำหรับทุกคน)) 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึงบริการ 
ขั้นพ้ืนฐาน จำแนกตามประเภทบริการ (สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง) (a) ไฟฟ้า  (b) 
อินเทอร์เน็ต 
ที่ใช้ในการเรียนการสอน  (c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
วัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (e) น้ำดื่มพ้ืนฐาน 
(f) สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานด้านสุขอนามัยที่แบ่งแยกตามเพศ และ (g) สิ่งอำนวยความสะดวก
พ้ืนฐานใน การทำความสะอาดมือ (ตามนิยามตัวชี้วัดของ WASH ในเรื่อง น้ำ สุขอนามัย และ
สุขลักษณะสำหรับทุกคน)) 

  ศธ. 
อว. 

 - ศธ. (สอศ./สช./ 
   กศน.) 
 - อว. 
 - พม. 
 - กก.
(มหาวิทยาลัย 
   การกีฬา
แห่งชาติ) 
 - มท.(สถ./อปท. 
   เมืองพัทยา) 
 - วธ. (สบศ.) 
 - ตชด. 
 - กทม. 

* ควรมีการสำรวจและจดัเก็บ
ข้อมูลในแต่ละประเด็นอย่าง
ครบถ้วนเป็นรายปี โดยให้
หน่วยงานรับผดิชอบหลักดูแล
เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน
และระดับอุดมศึกษาภาพรวม
เป็นหน่วยงานหลัก 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 

ตัวชี้วัด สถานะข้อมูล ปี 59-63 แหล่งข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 

สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึงบริการ 
ขั้นพ้ืนฐาน จำแนกตามประเภทบริการ (สัดส่วนของ
โรงเรียนที่มีการเข้าถึง)  
(a) ไฟฟ้า   
(b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน   
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  
(d) โครงสร้างพ้ืนฐาน และวสัดอุุปกรณ์ท่ีได้รับการ
ปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกาย  
(e) น้ำดื่มพ้ืนฐาน 
(f) สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานด้านสุขอนามัย 
ที่แบ่งแยกตามเพศ และ 
(g) สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานใน การทำความ
สะอาดมือ (ตามนิยามตัวชี้วัดของ WASH ในเรื่อง น้ำ 
สุขอนามัย และสุขลักษณะสำหรับทุกคน)) 
 

n/a  ศธ. 
อว. 
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.b  เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก  
และประเทศในทวีปแอฟริกาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในป ีพ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.b.1 ปริมาณความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ที่เป็นทุนการศึกษา จำแนกตามสาขาและประเภทการศึกษา 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.b.1 ปริมาณความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ที่เป็นทุนการศึกษา สำหรับประเทศกำลัง
พัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

  กต.  - ศธ.  
 - อว. 
 - กค. 

 

 
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 

ตัวชี้วัด สถานะข้อมูล ปี 59-63 แหล่งข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 

ปริมาณความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 
อย่างเป็นทางการ (ODA) ที่เป็น
ทุนการศึกษา สำหรับประเทศ 
กำลังพัฒนาและประเทศพัฒนา 
น้อยที่สุด 

 
ปี 59 60 61 62 63 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 
134.32 118.61 157.17 161.56  

 

 กต.  
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.c  เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิง  
       ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในป ีพ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.c.1 สัดส่วนของครูที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน จำแนกตามระดับการศึกษา สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา 
                                               (c) มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ซึ่งอย่างน้อยได้รับการฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรมการสอน) ซึ่งต้องดำเนินการก่อนหรือระหว่าง 
                                               ช่วงที่ทำการสอนในระดับที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 

หมายเหตุ 
2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.c.1 สัดส่วนของครูที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน จำแนกตามระดับการศึกษา 
ผู้ซึ่งอย่างน้อยได้รับการฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรมการสอน) ซึ่งต้องดำเนินการก่อนหรือระหว่าง
ช่วงที่ทำการสอนในระดับที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ 
(1) ก่อนประถมศึกษา (2) ประถมศึกษา  
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

  ศธ. (สกศ.)  - ศธ. (สป./ 
   สพฐ./สช.) 
 - อว.  
 - ม.กีฬา 
  แห่งชาติ) 
 - อปท. 
 - เมืองพัทยา 
 - วธ. (สบศ.) 
 - ตชด. 
 - กทม. 

* สัดส่วนครูที่มีคุณวุฒิ
เหมาะสม ระดับก่อน
ประถมศึกษา ควรใช้
ข้อมูลสดัส่วนครูต่อ
นักเรียนในระดับอนุบาล 
1-3 เนื่องจากสามารถ
จัดเก็บข้อมลูได้ชัดเจน 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 

ตัวชี้วัด สถานะข้อมูล ปี 59-63 แหล่งข้อมูล หน่วยงาน หมายเหตุ 

อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 1 คน  
ปี 59 60 61 62 63 

ปฐมวัย   16 15  

ประถม   15 11  

ม.ต้น   20 17  

ม.ปลาย   18 16   

สถิติการศึกษาของประเทศไทย 
ปีการศึกษา 2561-2562 

ศธ. (สกศ.)  
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4. การขับเคลื่อนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap)  “เป้าหมายที่ 4 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต” SDG4 Roadmap สู่การปฏิบัติของจังหวัดเพชบูรณ์ 
 

3.1 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
สำหรับการดำเนินงานจัดทำสาระสำคัญของแผนที่นำทางฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีกิจกรรมและ

ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านการศึกษา (เป้าหมายที่ 4) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
2. เสนอชื ่อบุคคลเพื ่อแต่งตั ้งเป็นคณะทำงานขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้าน

การศึกษา ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
3. จัดทำแผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้าน

การศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเชื่อมโยงเป้าหมายสู่แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
4. เผยแพร่แผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน

การศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดเพชรบูรณ์ สู่หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในจังหวัด
เพชรบูรณ์  

5. สร้างการรับรู้ เป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนด้านการศึกษา  (SDG4 Roadmap) จังหวัด
เพชรบูรณ์ สู่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

6. หน่วยงานทางการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับหน่วยงาน  

7. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา เชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา (SDG4) สู่แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปีและรายปี ของหน่วยงานและสถานศึกษา 

 7.1 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล และ
สถานศึกษา ศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap)  “เป้าหมายที่ 4 สร้าง
หลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต” 

 7.2 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล และ
สถานศึกษา ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผน            
ทุกระดับ 

 7.3 เชื่อมโยงเป้าหมาย ตัวชี้วัด สู่การปฏิบัติผ่านแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดหวัด 
แผนพัฒนาการศึกษาตามประเภทการจัดการศึกษา แผนระยะ 5ปี และรายปีของหน่วยงานทางการศึกษา 

 7.4 แปลงแผนสู่การปฏิบัติเป็นแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปีของ
หน่วยงานและสถานศึกษา  

 7.5 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 
8. คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา  
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 4.2 แผนที่นำทาง (Roadmap) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) และแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)  
 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำองค์ประกอบของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)            
มาจัดทำแผนที่นำทาง ฯ ที่เชื ่อมโยง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ                
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ และแผนทุกระดับที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป็นสาระของแผนที่
นำทางฯ SDG4 Roadmap จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้    
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เป้าหมายย่อย (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย 
นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในป ีพ.ศ. 2573 
 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.1.1 สัดส่วนของเด็ก/เยาวชนใน (ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.3 (ข) ป.6 และ (ค) ม.3 ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ข้ันต่ำเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน  
                                               และ (2) ด้านคณิตศาสตร์ หรือการคิดคำนวณ จำแนกตาม เพศ 
                                   4.1.2 อัตราการสำเร็จการศึกษา (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

ตัวชี้วัด 
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.1.1 (1) ร้อยละของเด็กในวัย ป.3  
ที่มีทักษะการอ่านและการคำนวณ       
ขั้นพ้ืนฐาน  

90 90 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนระดับที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ 
อ่านหนังสือไม่แตก ลดลง (ประถมศึกษา) 
8. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
9. ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
มากกว่าร้อยละ 50  
 

ศธจ.พช. สพป.พช. 1 
สพป.พช. 2 
สพป.พช. 3 
ทม.เพชรบูรณ์ 
ทม.หล่มสัก 
ตชด.โป่งตะแบก 
ม.ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

* ใช้ผลสอบ NT  
 ของ สพฐ.ที่มีข้อมูล   
รายปีแทน 

4.1.1 (2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) (1) ภาษาไทย (2) 
คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(5) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

50 50 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนระดับที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ 
อ่านหนังสือไม่แตก ลดลง (ประถมศึกษา) 
8. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ศธจ.พช.  
 

สพม.เพชรบูรณ ์

สพป.พช. 1 

สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
ศธจ.พช.  
อบจ.เพชรบูรณ์ 
ทม.เพชรบูรณ์ 
ทม.หล่มสัก 
รปค.57 
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ตัวชี้วัด 
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

9. ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
มากกว่าร้อยละ 50  

โสตศึกษา พช. 
ม.ราชภัฏ พช. 

4.1.2 อัตราการสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

100 100 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนระดับที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ 
อ่านหนังสือไม่แตก ลดลง (ประถมศึกษา) 
8. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
9. ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
มากกว่าร้อยละ 50   

ศธจ.พช.  
 

หน่วยงาน
ทางการศึกษา
และสถานศึกษา
ทุกแห่ง 
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
      สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป ีพ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จำแนกตามเพศ 
                                   4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) จำแนกตามเพศ 
 

ตัวชี้วัด 
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 
ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การ
เรียนรู้ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ตามวัย จำแนกตามเพศ 

90 90 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าหมาย  ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึง
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  

ตัวชี้วัด 
2) อัตราการเข้าเรียนจำแนกตามระดับ       
    2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับปฐมวัย ต่อประชากร
อายุ 3-5 ปี   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 

ตัวชี้วัด 
5. ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย 

ศธจ.พช.  
 

สพป.พช 1 
สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
ศธจ.พช.  
อปท.ทุกแห่ง 
โสตศึกษา 
ตชด.โป่งตะแบก 
สนง.ท้องถิ่น 
สนง.สาธารณสุข 
ม.ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
สำนักงานสาธาณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ใช้ข้อมูล HDC
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ ์

และ เครื่องมือวัดระดับ
การพัฒนา 
กระทรวงมหาดไทย 

4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย 
(อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้า
เรียนประถมศึกษา) จำแนกตามเพศ 

95 95 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าหมาย  ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึง
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  

ศธจ.พช.  
 

สพป.พช 1 
สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
ศธจ.พช.  
โสตศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

ตัวชี้วัด 
2) อัตราการเข้าเรียนจำแนกตามระดับ       
    2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับปฐมวัย ต่อประชากร
อายุ 3-5 ปี   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 

ตัวชี้วัด 
5. ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย 

อปท.ทุกแห่ง 
ตชด.โป่งตะแบก 
สนง.ท้องถิ่น 
ม.ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้  
      ภายในป ีพ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ 
 

ตัวชี้วัด 
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.3.1 อัตราการเข้าเรียนระดับ
อาชีวศึกษา (สัดส่วนผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวศึกษา (ปวช.) : สายสามัญ
ศึกษา) 

48:52 50:50 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าหมาย  ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึง
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  

ตัวชี้วัด 
2. อัตราการเข้าเรียนจำแนกตามระดับ 
    2.4 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ของประชากรอายุ 15-17 ปี   
9. ร้อยละของผู้เรียนสายอาชีพต่อ 
สายสามัญ     

อศจ.พช. สพป.พช 1 
สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
สพม.เพชรบูรณ ์
ศธจ.พช.  
อบจ.เพชรบูรณ์ 
ทม.เพชรบูรณ์ 
ทม.หล่มสัก 
รปค.57 
โสตศึกษา 
 

ใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินตนเองผ่าน
ระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศการพัฒนา
เด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานชาติ  
(ด้านคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย) 

4.3.2 อัตราการเข้าเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

95 95 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าหมาย  ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึง
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  

ตัวชี้วัด 
2. อัตราการเข้าเรียนจำแนกตามระดับ 
    2.4 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ของประชากรอายุ 15-17 ปี   
9. ร้อยละของผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ     

ม.ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

ม.กีฬา 
ม.รามคำแหง 
สพป.พช 1 
สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
สพม.เพชรบูรณ ์
ศธจ.พช.  
อบจ.เพชรบูรณ์ 
ทม.เพชรบูรณ์ 
ทม.หล่มสัก 
รปค.57 
โสตศึกษา 
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะท่ีเกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า  
      และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในป ีพ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามประเภททักษะ 
 

ตัวชี้วัด 
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มี
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จำแนกตามประเภท
ทักษะ 

90 100 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 

ตัวชี้วัด 3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะดิจิทัลตามมาตรฐาน 
(ปวส.-อุดมศึกษา) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าหมาย   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัด 2. ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัล และสามารถ
ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพของจังหวัด 

เป้าหมาย  มีผลการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการ
พัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 3. ร้อยละของสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพแก่ผู้เรียน 

สำนักงานสถิติ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
และ ศธจ.พช 

ศธจ.พช.  
สพป.พช 1 
สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
สพม.เพชรบูรณ ์
อศจ.เพชรบูรณ ์
กศน.เพชรบูรณ ์
อบจ.เพชรบูรณ์ 
ทม.เพชรบูรณ์ 
ทม.หล่มสัก 
รปค.57 
โสตศึกษา 
ม.ราชภัฏ พช. 
ม.กีฬา 
ม.รามคำแหง 
ม.มหา
จุฬาลงกรณ์ 
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและ 
                                       การฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง-ผู้ชาย/ในเขต-นอกเขตเมือง/ความมั่งคั่งสูง-ต่ำ และอื่น ๆ เช่น สถานะความพิการ คนพื้นเมือง และคนที่ได้รับผลกระทบ 
                                               จากความขัดแย้งหากมีข้อมูล) สำหรับทุกตัวชี้วัดที่ในรายการนี้ที่สามารถแยกได้ 
 

ตัวชี้วัด 
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.5.1 (1) ดัชนีความเท่าเทียมทางเพศ 
จำแนกตามระดับการศึกษา (ปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา)  

100 100 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าหมาย  ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึง
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
ตัวชี้วัด  
2) อัตราการเข้าเรียนจำแนกตามระดับ       
    2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับปฐมวัย ต่อประชากร
อายุ 3-5 ปี   
    2.2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ของ
ประชากรอายุ  
6-11 ปี    
    2.3 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ของประชากรอายุ 12-14 ปี     
    2.4 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ของประชากรอายุ 15-17 ปี 

ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

สพป.พช 1 
สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
สพม.เพชรบูรณ ์
อศจ.เพชรบูรณ ์
กศน.เพชรบูรณ ์
อบจ.เพชรบูรณ์ 
ทม.เพชรบูรณ์ 
ทม.หล่มสัก 
ทม.วิเชียรบุรี 
อปท.ทุกแห่ง 
รปค.57 
โสตศึกษา 
ตชด.โป่งตะแบก 
ม.ราชภัฏ พช. 
ม.กีฬา 
ม.รามคำแหง 
ม.มหา
จุฬาลงกรณ์ 
สำนักงานสถิติ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
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ตัวชี้วัด 
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.5.1 (2) ดัชนีความเท่าเทียมทาง
ความมั่งค่ัง จำแนกตามระดับ
การศึกษา (ปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย อุดมศึกษา)  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าหมาย  ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึง
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
ตัวชี้วัด  
2) อัตราการเข้าเรียนจำแนกตามระดับ       
    2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับปฐมวัย ต่อประชากร
อายุ 3-5 ปี   
    2.2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ของ
ประชากรอายุ  
6-11 ปี    
    2.3 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ของประชากรอายุ 12-14 ปี     
    2.4 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ของประชากรอายุ 15-17 ปี 

สำนักงานสถิติ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

สพป.พช 1 
สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
สพม.เพชรบูรณ ์
อศจ.เพชรบูรณ ์
กศน.เพชรบูรณ ์
อบจ.เพชรบูรณ์ 
ทม.เพชรบูรณ์ 
ทม.หล่มสัก 
ทม.วิเชียรบุรี 
อปท.ทุกแห่ง 
รปค.57 
โสตศึกษา 
ม.ราชภัฏ พช. 
ม.กีฬา 
ม.รามคำแหง 
ม.มหา
จุฬาลงกรณ์ 
 

 

4.5.3 (3) ดัชนีความเท่าเทียมตาม
พ้ืนที่ จำแนกตามระดับการศึกษา 
(ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อุดมศึกษา)  
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าหมาย  ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึง
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
ตัวชี้วัด  
2) อัตราการเข้าเรียนจำแนกตามระดับ       
    2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับปฐมวัย ต่อประชากร
อายุ 3-5 ปี   

สำนักงานสถิติ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

สพป.พช 1 
สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
สพม.เพชรบูรณ ์
อศจ.เพชรบูรณ ์
กศน.เพชรบูรณ ์
อบจ.เพชรบูรณ์ 
ทม.เพชรบูรณ์ 
ทม.หล่มสัก 
ทม.วิเชียรบุรี 
อปท.ทุกแห่ง 
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ตัวชี้วัด 
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

    2.2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ของ
ประชากรอายุ  
6-11 ปี    
    2.3 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ของประชากรอายุ 12-14 ปี     
    2.4 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ของประชากรอายุ 15-17 ปี 

รปค.57 
โสตศึกษา 
ม.ราชภัฏ พช. 
ม.กีฬา 
ม.รามคำแหง 
ม.มหา
จุฬาลงกรณ์ 
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.6.1 สัดส่วนของประชากรในกลุ่มอายุที่กำหนดมีความรู้ความสามารถสำหรับการทำงานในด้าน ก) การอ่านออกเขียนได้ ข) ทักษะในการคำนวณจำแนกตามเพศ 
 

ตัวชี้วัด 
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.6.1 (1) อัตราการอ่านออกเขียนได้
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  

80 100 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนระดับที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ 
อ่านหนังสือไม่แตก ลดลง (ประถมศึกษา) 
8. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
9. ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
มากกว่าร้อยละ 50  

ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

สพป.พช 1 
สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
สพม.เพชรบูรณ ์
อศจ.เพชรบูรณ ์
กศน.เพชรบูรณ ์
อบจ.เพชรบูรณ์ 
ทม.เพชรบูรณ์ 
ทม.หล่มสัก 
รปค.57 
โสตศึกษา 
ม.ราชภัฏ พช. 
ม.กีฬา 
ม.รามคำแหง 
ม.มหา
จุฬาลงกรณ์ 
สำนักงานสถิติ
จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 

1. ข้อมูลจากเครื่องมือ
วัดระดบัการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 
2. สสช.มีการสำรวจ
การอ่านของประชากร  4.6.1 (2) อัตราการมีทักษะด้านการ

คำนวณของประชากร อายุ 15 ปีขึ้น
ไป 

80 100 

4.6.1 (3) อัตราการอ่านออกเขียนได้
และมีทักษะด้านการคำนวณของ
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

80 100 
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ย่ังยืนและ            
                                       การมีวิถีชีวิตที่ย่ังยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมือง 

      ของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ภายในป ีพ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.7.1 ระดับการดำเนินการเพ่ือบรรจุ (i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลักใน  

 (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข) หลักสูตร   (ค) การศึกษาของครู และ (ง) การประเมินผลนักเรียน 

ตัวชี้วัด 
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.7.1 ระดับการดำเนินการการ
กำหนดเรื่อง การศึกษาเพ่ือความเป็น
พลเมืองโลกและการจัดการศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลัก
ใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ 
(ข) หลักสูตร  (ค) การศึกษาของครู 
(หลักสูตรการผลติ/พัฒนาครู)  และ 
(ง) การประเมินผลนักเรียน 

80 100 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับการศึกษาและปลูกฝังแนวคิดตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา ตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยหลักศาสตร์
พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้าน
การศึกษา 
ตัวชี้วัด 
3. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับ
การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
4. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับ
ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและบริบทของ
ท้องถิ่น โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

สพป.พช 1 
สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
สพม.เพชรบูรณ ์
อศจ.เพชรบูรณ ์
กศน.เพชรบูรณ ์
อบจ.เพชรบูรณ์ 
ทม.เพชรบูรณ์ 
ทม.หล่มสัก 
ทม.วิเชียรบุรี 
อปท.ทุกแห่ง 
รปค.57 
โสตศึกษา 
ตชด.โป่งตะแบก 
ม.ราชภัฏ พช. 
ม.กีฬา 
ม.รามคำแหง 
ม.มหา
จุฬาลงกรณ์ 

 

4.7.2 การจัดกิจกรรมหรือโครงการ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง หรือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

80 100 ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

สพป.พช 1 
สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
สพม.เพชรบูรณ ์
อศจ.เพชรบูรณ ์
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ตัวชี้วัด 
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

(โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริม
หลักสูตร) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 

ตัวชี้วัด 
7. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผา
เมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) หรือหลักสูตรเรียนรู้อัต
ลักษณ์ในท้องถิ่น 
  

กศน.เพชรบูรณ ์
อบจ.เพชรบูรณ์ 
ทม.เพชรบูรณ์ 
ทม.หล่มสัก 
ทม.วิเชียรบุรี 
อปท.ทุกแห่ง 
รปค.57 
โสตศึกษา 
ตชด.โป่งตะแบก 
ม.ราชภัฏ พช. 
ม.กีฬา 
ม.รามคำแหง 
ม.มหา
จุฬาลงกรณ์ 
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อม 
      ทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับ 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน จำแนกตามประเภทบริการ (สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่               
       ใช้ในการเรียนการสอน (c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพ้ืนฐาน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการปรับให้เหมาะสมกับนักเรียน 

ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (e) น้ำดื่มพ้ืนฐาน (f) สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานด้านสุขอนามัยที่แบ่งแยกตามเพศ และ (g) สิ่งอำนวยความสะดวก 
พ้ืนฐานในการทำความสะอาดมือ (ตามนิยามตัวชี้วัดของ WASH ในเรื่อง น้ำ สุขอนามัย และสุขลักษณะสำหรับทุกคน)) 

ตัวชี้วัด 
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการ
เข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน จำแนกตาม
ประเภทบริการ (สัดสว่นของโรงเรียนที่
มีการเข้าถึง) (a) ไฟฟ้า  (b) 
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน  
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการ
ปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย (e) น้ำดื่มพ้ืนฐาน 
(f) สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน 
ด้านสุขอนามัยที่แบ่งแยกตามเพศ และ  
(g) สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานใน 
การทำความสะอาดมือ (ตามนิยาม
ตัวชี้วัดของ WASH ในเรื่อง น้ำ 
สุขอนามัย และสุขลักษณะสำหรับทุก
คน)) 

100 100 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีผลการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด   
2. หน่วยงานทางการศึกษามีภาคี เครือข่ายความร่วมมือ ที่
เกิดผลการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 10 ภาคี
เครือข่ายขึ้นไป 

ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

สพป.พช 1 
สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
สพม.เพชรบูรณ ์
อศจ.เพชรบูรณ ์
กศน.เพชรบูรณ ์
อบจ.เพชรบูรณ์ 
ทม.เพชรบูรณ์ 
ทม.หล่มสัก 
ทม.วิเชียรบุรี 
อปท.ทุกแห่ง 
รปค.57 
โสตศึกษา 
ตชด.โป่งตะแบก 
ม.ราชภัฏ พช. 
ม.กีฬา 
ม.รามคำแหง 
ม.มหา
จุฬาลงกรณ์ 
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.b  เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก  
และประเทศในทวีปแอฟริกาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในป ีพ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.b.1 ปริมาณความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ที่เป็นทุนการศึกษา จำแนกตามสาขาและประเภทการศึกษา 
ตัวชี้วัด 

(SDG4 Indicator) 
ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 

(พ.ศ.2566 - 2570) 
หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.b.1 ปริมาณความช่วยเหลือเพ่ือการ
พัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ที่
เป็นทุนการศึกษา สำหรับประเทศ
กำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าหมาย  ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึง
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  

ตัวชี้วัด - 
 

ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

สพป.พช 1 
สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
สพม.เพชรบูรณ ์
อศจ.เพชรบูรณ ์
กศน.เพชรบูรณ ์
อบจ.เพชรบูรณ์ 
ทม.เพชรบูรณ์ 
ทม.หล่มสัก 
ทม.วิเชียรบุรี 
อปท.ทุกแห่ง 
รปค.57 
โสตศึกษา 
ตชด.โป่งตะแบก 
ม.ราชภัฏ พช. 
ม.กีฬา 
ม.รามคำแหง 
ม.มหา
จุฬาลงกรณ์ 
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.c  เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิง  
       ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในป ีพ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.c.1 สัดส่วนของครูที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน จำแนกตามระดับการศึกษา สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา 
                                               (c) มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ซึ่งอย่างน้อยได้รับการฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรมการสอน) ซึ่งต้องดำเนินการก่อนหรือระหว่าง 
                                               ช่วงที่ทำการสอนในระดับที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ 

ตัวชี้วัด 
(SDG4 Indicator) 

ค่าเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงาน หมายเหตุ 

2568 2573 หลัก สนับสนุน 

4.c.1 สัดส่วนของครูที่มีคุณวุฒิ
เหมาะสมในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 
จำแนกตามระดับการศึกษา ผู้ซึ่งอย่าง
น้อยได้รับการฝึกอบรม (เช่น การ
ฝึกอบรมการสอน) ซึ่งต้องดำเนินการ
ก่อนหรือระหว่างช่วงที่ทำการสอนใน
ระดับที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ 
(1) ก่อนประถมศึกษา (2) 
ประถมศึกษา (3) มัธยมศึกษาตอนต้น 
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

100 100 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าหมาย   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทุกช่องทาง 
อย่างน้อย 2 หลักสูตร 

2. ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัล และสามารถใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 
3. ร้อยละของครู อาจารย์ ผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ 
4. ร้อยละของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วิทยฐานะ /ตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้น  (ชพ.ขึ้นไป หรือ 
ผศ. ขึ้นไป) 

ศธจ.
เพชรบูรณ์ 

สพป.พช 1 
สพป.พช 2 
สพป.พช 3 
สพม.เพชรบูรณ ์
อศจ.เพชรบูรณ ์
กศน.เพชรบูรณ ์
อบจ.เพชรบูรณ์ 
ทม.เพชรบูรณ์ 
ทม.หล่มสัก 
ทม.วิเชียรบุรี 
อปท.ทุกแห่ง 
รปค.57 
ศกศ.พช. 
โสตศึกษา 
ม.ราชภัฏ พช. 
ม.กีฬา 
ม.รามคำแหง 
ม.มหา
จุฬาลงกรณ์ 
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ส่วนที่ 5 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

เป้าหมายหลักท่ี 4 สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
“เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม 

และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
 

แผนการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs 
Roadmap) เพ่ือใช้เป็นแผนสำหรับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 
แนวทางการดำเนินงาน 6 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของแผนที่นำทางฯ ที่ สศช. แจ้งให้หน่วยงาน
รับผิดชอบและประสานงานหลักดำเนินการจัดทำขึ ้นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนเป็นราย
เป้าหมายหลัก ซึ่งองค์ประกอบหรือแนวทางการดำเนินงานที่มีความสำคัญและส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนไปสู่
การปฏิบัติ ได้แก่ 1) การสร้างความตระหนักรู้ ทุกภาคส่วนเข้าใจหลักการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการ
สร้างการตระหนักรู้ จะดำเนินการทั ้งในระดับประเทศและท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  2) การมีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งใน
ระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื ่อให้มีหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื ่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน 3) ภาคีการพัฒนา ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีส่วนร่วม  
ในการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนของประเทศไทย และสุดท้าย 4) การติดตามประเมินผล 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การติดตามและประเมินผลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบ
ฐานข้อมูลกลางที่มีการรายงานความก้าวหน้าจากทุกหน่วยงานของรัฐ  

ดังนั้น ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 ไปสู่การปฏิบัติ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  
จึงนำแนวทางการดำเนินงานหรือองค์ประกอบข้างต้น มากำหนดเป็นแนวทางสำหรับการขับเคลื่อน SDG4 
Roadmap ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. กรอบแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
1.1 แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs 
1.2 กลไกการขับเคลื่อน SDGs  
1.3 การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน SDGs 

2. กรอบแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักท่ี 4 (SDG4) 
2.1 แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDG4 
2.2 กลไกการขับเคลื่อน SDG4   
2.3 การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน SDG4  

3. ข้อมูลรายชื่อหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
 

1. กรอบแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
1.1 แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDGs 

จากการที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ วิเคราะห์
เปรียบเทียบความเชื่อมโยงระหว่าง 169 เป้าหมายย่อย (Target) ของ SDGs กับ 37 เป้าหมายระดับประเด็น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 23 ฉบับ และ 140 เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
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ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า เป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก และ 
169 เป้าหมายย่อยมีความสัมพันธ์สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน และมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 22 ประเด็น ดังได้กล่าวถึงมาแล้วในส่วนที่ 3  
ซึ่งสามารถแสดงความเชื่อมโยงจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน SDGs 17 เป้าหมายกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ ได้ดังภาพด้านล่าง 

 

สำหรับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย  
ที่กำหนด จะดำเนินการผ่านการจัดทำแผน 3 ระดับ โดยมีการถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
ผ่านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนที่มีการกำหนด
แนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน กำหนดเป็นช่วงเวลาระยะ 5 ปี จากนั้น จึงมีการถ่ายทอดไปสู่
แผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติราชการ ที่แต่ละหน่วยงานจัดทำขึ้น ตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน หรือ
มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย เพื่อรองรับการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในที่สุด ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่นั้น ถือว่า เป็นการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปด้วย โดยปริยาย รายละเอียดดังภาพ 
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1.1.1 การดำเนินงานในภาพรวม ระดับประเทศ 
 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื ่อน 
การดำเนินงานให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งแผนการขับเคลื่อนฯ ครอบคลุมการดำเนินการหลักใน 6 ด้าน ดังนี้ 

 1. การสร้างการตระหนักรู้ ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความรู้และความเข้าใจ 
ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการดำเนินการทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคสว่น  
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน 

 2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับอื่น ๆ  
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างประเทศให้มั่นคง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

 3. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืน มีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื ่อนในระดับนโยบาย และหน่วยงานภาครัฐบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน  
ของสังคม เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

 4. การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินงานโดยยึดหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งขยายผลสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ (SDG Localization) 

 5. ภาคีการพัฒนา สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและภาคี
การพัฒนาระหว่างประเทศ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ติดตาม
และประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการรายงานความก้าวหน้า
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 
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1.1.2 การดำเนินงานขับเคลื่อน SDGs ระดับหน่วยงาน 
ในการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนสู ่การปฏิบัติของประเทศไทย  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ กพย. ได้จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทำความเข้าใจในเรื่องการ
ขับเคลื่อน SDGs ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักรายเป้าหมายหลัก (Goals) และเป้าหมายย่อย 
(Targets) กำหนดแนวทางการขับเคลื่อน SDGs ร่วมกันในระยะ 10 ปี ข้างหน้า รวมถึง รับทราบแนวทาง 
การจัดทำ Roadmap รายเป้าหมายหลัก และการกำหนดค่าเป้าหมาย/หมุดหมายรายเป้าหมายย่อย โดยการ
จัดทำ Roadmap เพ่ือการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในระดับเป้าหมายหลัก (Goal) 
กำหนดให้เจ้าภาพรายเป้าหมายหลักเป็นผู้ดำเนินการ ในการจัดทำ Roadmap ให้ประสานหน่วยงานรับผิดชอบ 
รายเป้าหมายย่อยเพื่อพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายและหมุดหมาย (milestone) ให้สอดคล้องกับ SDGs และ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ตัวชี้วัดที่สหประชาชาติกำหนดเป็นหลัก (global SDG indicators) และอาจเสนอตัวชี ้วัดทดแทน (proxy 
indicators) และตัวชี้วัดเพิ่มเติม (additional indicators) เพื่อให้การขับเคลื่อน SDGs สอดคล้องกับบริบท
ของประเทศ ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด เพื่อระบุแหล่งข้อมูล 
(sources) และผู้ประสานงาน (focal point) ด้วย 

1.1.3 การดำเนินงานขับเคลื่อน SDGs ระดับพื้นที่ (SDG Localization)   
การดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายหลักในระดับ

พ้ืนที่ ชุมชุนและท้องถิ่น ซึ่ง กพย. ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในระดับพื้นที่ โดยให้มีการจัดกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเพิ่มเติมตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั ่งยืนที่กระทรวงมหาดไทย 
เสนอและมีข้อมูลพร้อมในระดับจังหวัด จำนวน 34 ตัว และมอบหมายให้ สศช. ร่วมกับ มท. ในการคัดเลือกจังหวัด 
นำร่องในพื้นที่ 6 ภาค และกระจายตัวตามกลุ่มจังหวัด 4 ระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทดลอง
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลตัวชี้วัด
ในทุกมิติเป็นเครื่องบ่งชี้สถานการณ์การพัฒนา และจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ รองรับประเด็นเร่งด่วนสำคัญ
ที่ได้จากการใช้ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของพื้นที่ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ในการจัดทำดัชนีการพัฒนาที่ยั ่งยืนระดับจังหวัด ได้รวบรวมตัวชี้วัดตาม SDGs 
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ภายใต้ 17 เป้าหมายหลัก ที่มีการจัดเก็บข้อมูลระดับจังหวัดไว้แล้ว และคัดเลือกตัวชี้วัดที่สามารถใช้ทดแทน 
(Proxy) โดยในเบื้องต้นพบว่า มีข้อมูลเพียง 24 ตัวชี้วัด และแบ่งกลุ่มตัวชี้วัดออกเป็น 5 กลุ่มตามกรอบแนวคิด
ของสหประชาชาติ ได้แก่ มิติการพัฒนาคน มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง มิติสิ่งแวดล้อม มิติสันติภาพและยุติธรรม 
และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา องค์ประกอบของตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด 24 ตัว  

มิติการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาคน 1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
 2. ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 
 3. ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน 
 4. อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ (คน/แพทย์) 
 5. อัตราการเข้าเรียนรวม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 
 6. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย ประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (ปี) 
 7. ค่าเฉลี่ยคะแนน o-net มัธยมศึกษาตอนปลาย (คะแนน) 

2. เศรษฐกิจ และความม่ังคั่ง 8. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน) 
 9. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท) 
 10. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน 
 11. อัตราการว่างงาน (%) 
 12. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 
 13. ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี 
 14. ร้อยละของประชากรที่มีโทรศัพท์มือถือ 
 15. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 
 16. ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย (%) 
 17. ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง (%) 

3. สิ่งแวดล้อม 18. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา 
 19. สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
 20. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด 

4. สันติภาพ และยุติธรรม 21. การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  
(ต่อประชากรแสนคน) 

5. ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 22. ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่น จัดเก็บได้ต่อรายได้รวม ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 23. ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 
 24. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
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นำข้อมูลตามตัวชี้วัด 24 ตัว ระดับจังหวัด 76 จังหวัด (เป็นช่วงเวลา) มาคำนวณ
ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด SDGs โดยรายชื่อตัวชี้วัด ปีที่นำข้อมูลมาใช้ในการคำนวณ และค่าสูงสุด-
ค่าต่ำสุด จากนั้น ดำเนินการจัดกลุ่มพื้นที่จังหวัดตามดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อกำหนดพื้นที่นำร่องในการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ให้ชัดเจน ใช้ค่ากลางของประเทศ ซึ่งได้จากการค ำนวณ
ค่ามัธยฐาน (Median) ของดัชนีผสม (Composite Index) ค่าดัชนีรวมหรือดัชนีย่อยในแต่ละมิติ จากนั้น
คำนวณค่าที่น้อยกว่าค่ากลางของประเทศ ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 20 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มพื้นที่จังหวัด 
โดยแบ่ง ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 เป็นพื้นที่/จังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ำสูง ยังขาดความพร้อมและต้องได้รับ
การสนับสนุนอย่างเร่งด่วน ได้แก่ จังหวัดที่มีค่าดัชนีผสม SDGs ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ มากกว่าร้อยละ 20 

กลุ่มท่ี 2 เป็นพื้นที่/จังหวัดที่มีศักยภาพ แต่ยังมีข้อจำกัดท่ีจะพัฒนา ได้แก่ จังหวัด
ที่มีค่าดัชนีผสม SDGs ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 20  

กลุ่มที่ 3 เป็นพื้นที่/จังหวัดที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะพัฒนา ได้แก่ จังหวัดที่มี  
ค่าดัชนีผสม SDGs ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ ไม่เกินร้อยละ 10  

กลุ่มท่ี 4 เป็นพื้นที่/จังหวัดที่มีความเข้มแข็งและพร้อมขยายผลไปภายนอก ได้แก่ 
จังหวัดที่มีค่าดัชนีผสม SDGs สูงกว่าค่ากลางของประเทศ  

การดำเนินการในระยะต่อไป สศช. นำผลการจัดทำดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับ
จังหวัด หารือร่วมกับ มท. เพื่อพิจารณาปรับปรุง ให้ความเห็นชอบการจัดทำดัชนีการพัฒนาที่ยั ่งยืนระดับ
จังหวัด จากนั้นร่วมกันคัดเลือกจังหวัดนำร่อง ในพื้นที่ 6 ภาค และกระจายตัวตามกลุ่มจังหวัดทั้ง 4 ระดับ  
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ ผ่านการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยใช้ข้อมูลตัวชี้วัด
ในทุกมิติเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับประเด็น  
เร่งด่วนสำคัญที่ได้จากการใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อไป เมื่อได้ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ
จังหวัด ก็จะได้มีการดำเนินการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นลำดับถัดไป 

1.2 กลไกการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน SDGs  
 1.2.1 กลไกการขับเคลื่อนระดับนโยบายหรือระดับประเทศ 
 การกำหนดนโยบาย  และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาให้ม ีความยั ่ งย ืน ครอบคลุม 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการ เป็นไปตามข้อตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และกำหนดท่าทีของประเทศไทยในการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  
ที่ยั ่งยืนทั ้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ ่งตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีคณะกรรมการ 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ กพย. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นเลขานุการ ซึ่ง กพย. มีอำนาจหน้าที่ (1) กำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั ่งยืน 
ของประเทศ ให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการ และเป็นไปตาม
ข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี ่ยวข้อง  แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื ่อให้ความเห็นชอบ  
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั ่งยืน   
(3) กำกับการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั ่งยืนของประเทศ 
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ตามระเบียบนี้ และข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (4) เสนอแนะให้มีการ
กำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ต่อคณะรัฐมนตรี (5) กำหนดแนวทางและท่าทีการเจรจาในการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (6) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาที่ยั ่งยืนของประเทศ และข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั ่งยืน  
(7) ออกประกาศ และคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ (8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือ 
ที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการใด ๆ ตามที่ กพย. มอบหมาย (9) เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อ กพย. หรือคณะอนุกรรมการ (10) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง (11) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ต่อมา กพย. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ดังนี้ 
1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีอำนาจหน้าที่ในการวางแนวทาง 

การดำเนินงาน ประสาน และบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตาม เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดทำแผนที่นำทางเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาที่ยั ่งยืนตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ต่อการพัฒนา 
ที่ยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

3) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน มีอำนาจหน้าที่ในการ
กำกับการพัฒนาข้อมูลตามเป้าหมาย  การพัฒนาที่ย ั ่งยืนให้มีความทันสมัย รวมทั ้งให้คำแนะนำและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล สำหรับการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน และการรายงานสถานการณ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บนหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์  

4) คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ในการ
เสนอแนะกระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ให้ชัดเจน เพ่ือผลักดันให้มีการขับเคลื่อนและนำการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้กับการวางแผน
พัฒนาประเทศ 
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1.2.2 กลไกการดำเนินงาน ระดับเป้าหมายหลัก (Goal) และเป้าหมายรอง (Target) 
กพย. ได้กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักรายเป้าหมายหลัก (Goals) 

และเป้าหมายย่อย (Targets) เพื่อรับผิดชอบกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน SDGs ร่วมกันในระยะ 10 ปี ข้างหน้า 
และจัดทำ Roadmap รายเป้าหมายหลัก และการกำหนดค่าเป้าหมาย/หมุดหมายรายเป้าหมายย่อย ให้สอดคล้อง
กับ SDGs และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม  
โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่สหประชาชาติกำหนดเป็นหลัก  (global SDG indicators) และอาจเสนอตัวชี้วัด
ทดแทน (proxy indicators) และตัวชี้วัดเพิ่มเติม (additional indicators) เพื่อให้การขับเคลื่อน SDGs สอดคล้อง
กับบริบทของประเทศ ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด  เพื่อระบุ
แหล่งข้อมูล (sources) และผู้ประสานงาน (focal point) ด้วย 

ภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก [Custodian: C] ดังนี้ 
ภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก รายเป้าหมายหลัก (SDGs Goal) [C.1] 

ได้แก่ ประสาน/บูรณาการทำงานภาพรวมระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก  SDGs  
ที่รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนต่อฝ่ายเลขานุการฯ และในกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัดตามที่สหประชาชาติกำหนด ให้หน่วยงานรับผิดชอบรายเป้าหมายหลัก รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานรับผิดชอบฯ รายเป้าหมายย่อยพร้อมแจ้งข้อเสนอตัวชี้วัด ที่เห็นว่าเหมาะสมในการขับเคลื่อน 
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป  

ภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก รายเป้าหมายย่อย (SDGs Target) [C.2] 
ได้แก่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายย่อย กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละเป้าหมาย ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง กำหนดตัวชี้วัด 
ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายย่อย โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่สหประชาชาติกำหนด (global 
Indicators) เป็นหลัก และอาจพิจารณาเสนอตัวชี้วัดทดแทน (proxy indicators) และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม (additional 
indicators) เพื่อให้การขับเคลื่อนฯ สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในรายเป้าหมายย่อย เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ และรายงานผล
การขับเคลื่อนรายเป้าหมายย่อย (Target) ต่อหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายหลัก (Goal) 

1.2.3 ภาคีการพัฒนา 
ในการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนนั้น 

จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศและภาคีการพัฒนา
ระหว่างประเทศด้วย ซึ่งภาคีการพัฒนาที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปกับ
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม/ประชาชนและภาคีเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ โดยภาคธุรกิจเอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน 
และเชื่อมประสานแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ภาควิชาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) สนับสนุนการบริการ
ทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Action Academic Service) และการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Action Research) 
ส่วนภาคประชาสังคม/ประชาชน มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายและพ้ืนที่การทำงานร่วม (Platform) การขับเคลื่อน 
SEP for SDGs ผ่านคลังสมองของพื้นที่ (local think tank) และส่งเสริมการสร้างพื้นที่ปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือความยั่งยืน (SDGS Lab หรือ SEP Lab) สำหรับในส่วนของภาคีเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ เช่น องค์กรระหว่าง
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ประเทศ (UN ในประเทศไทย World Bank, IMF, ADB) องค์กรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(GIZ, USAID, JICA, SIDA) และความร่วมมือทางวิชาการ 

 
1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน SDGS 
การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน SDGs เป็นเรื ่องที่มีความสำคัญ เพราะจะทำให้มีข้อมูล

สถานการณ์ ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการ
บริหารจัดการ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาหรือแก้ปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานของประเทศไทยบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ รวมถึงเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนหรือการลงทุนเพ่ือการพัฒนาในแต่ละเป้าหมาย
ได้ตรงจุดตรงประเด็น นอกจากนั้น ยังใช้เป็นข้อมูลสำหรับการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน 

กพย. ได้กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักรายเป้าหมายหลัก (Goals) 
และเป้าหมายย่อย (Targets) เพ่ือรับผิดชอบจัดทำ Roadmap รายเป้าหมายหลัก รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื ่อนต่อฝ่ายเลขานุการด้วย สำหรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ สศช. ใช้ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงผล ทั้งในภาพรวมการดำเนินโครงการให้หน่วยงาน
ได้รับทราบด้วย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายหรือทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
นอกจากนั้น สศช. ได้จัดทำฐานข้อมูลเปิดภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(Open Data Portal for Monitoring and Evaluating Government Projects under National Strategy: Open-D) 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐที่เชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะได้พัฒนาการ
รายงานผลการดำเนินงานให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป สำหรับการติดตามประเมินผล SDGs 
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เห็นชอบการแบ่งกลุ่มตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 
กับบริบทของประเทศไทย เพ่ือใช้สำหรับการติดตามประเมินผล ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวชี้วัดพื้นฐาน เป็นตัวชี้วัดที่ประเทศไทยมีการดำเนินการและติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องแล้ว หรือมีระดับการพัฒนาที่บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด เช่น สัดส่วนประชากร 
ที่เข้าถึงไฟฟ้า อัตราการตายของทารกอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นต้น ตัวชี้วัดกลุ่มนี้ มี 112 ตัวชี้วัด 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตัวชี้วัดกลุ่มนี้มี 62 ตัวชี้วัด 
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มตัวชี้วัดนอกเหนือยุทธศาสตร์ชาติ เป็นตัวชี้วัดที่วัดระดับการพัฒนาที่มีความก้าวหน้า
กว่าบริบทการพัฒนาของประเทศไทย ตัวชี้วัดกลุ่มนี้มี 73 ตัวชี้วัด 

เป้าหมายหลักที่ 
จำนวน 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวชี้วัด หน่วยรับผิดชอบ/ 
ประสานงานหลัก กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 

1 13 7 5 1 มท. 
2 14 8 6 0 กษ. 
3 28 19 4 5 สธ. 
4 12 7 3 2 ศธ. 
5 14 12 1 1 พม. 
6 11 3 5 3 สทนช. 
7 6 1 2 3 พน. 
8 16 11 1 4 สศช. 
9 12 4 6 2 อก. 
10 14 3 2 9 สศช. 
11 14 3 5 6 มท. 
12 13 1 5 7 ทส. 
13 8 0 5 3 ทส. 
14 10 7 1 2 ทส. 
15 14 4 3 7 ทส. 
16 24 11 4 9 ยธ. 
17 24 10 4 10 กต. 
รวม 247 111 62 74  

แนวทางการดำเนินงาน  
1. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เห็นชอบตามแนวทางการติดตามและประเมินผล

ตามที่ สศช. เสนอ คือ สำหรับตัวชี้วัดกลุ่มที่ 1 ให้หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายหลักดำเนินการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มที่ 2 ให้หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายหลักเร่งดำเนินการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด 
ที่มีความพร้อม ในกรณีที่ยังไม่สามารถพัฒนาข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนได้ ให้พิจารณาตัวชี้วัดเทียบเคียง (Proxy) 
เสนออนุกรรมการพิจารณาต่อไป ส่วนตัวชี้วัดกลุ่ม 3 ให้หน่วยงานรับผิดชอบเตรียมการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการ
ติดตามประเมินผล เมื่อประเทศไทยมีการพัฒนาสูงขึ้นสามารถดำเนินการภารกิจได้ 

2. สำหรับการรายงานผลการดำเนินงาน SDGs ของหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ต่อ สศช. ให้ดำเนินการ
จัดทำรายงานตามองค์ประกอบ ดังภาพด้านล่าง  
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1.4 สรุป 
กรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย 

จะดำเนินการผ่านรูปแบบและวิธีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจาก SDGs กับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ดังนั้น การดำเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย SDGS ไปพร้อม ๆ กัน 
อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน SDGs ในช่วงปี 2021 -2030 มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ
การขับเคลื่อน SDGs ในภาพรวมของประเทศอย่างชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และอนุกรรมการฯ 4 คณะ 
ที่ กพย. ตั้งขึ้นมารับผิดชอบการดำเนินงาน ซึ่งเพ่ือให้มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน กพย. ได้เห็นชอบ
ให้มีแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) สำหรับ 
ในส่วนของการขับเคลื่อนระดับเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย กพย. ได้กำหนดให้มี หน่วยงานรับผิดชอบและ
ประสานงานหลักรายเป้าหมายหลัก (Goals) และเป้าหมายย่อย (Targets) และให้หน่วยงานรับผิดชอบ
เป้าหมายหลักดำเนินการจัดทำแผนที่นำทางฯ ที่สอดคล้องกับ Thailand’s SDG Roadmap เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื ่อนเป้าหมายหลัก นอกจากนั้น สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพย. ยังได้ประสานกับ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน SDGs ลงสู่ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  
เป็นลำดับ ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักแต่ละเป้าหมายต้องดำเนินการจัดทำรายงานผล  
การดำเนินงานจัดส่งให้ สศช. เพื่อนำเสนอ กพย. ทุกปี 
 
2. กรอบแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 (SDG4) 

2.1 แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDG4 
ตามมติ กพย. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบและประสานงานหลัก เป้าหมายหลัก (SDGs Goal) “เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคน 
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ที่ประกอบด้วย 
เป้าหมายย่อย 10 เป้าหมาย กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายย่อย 
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8 เป้าหมาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 เป้าหมาย และกระทรวงการต่างประเทศ 
1 เป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 ไปสู่การปฏิบัติไดจ้ริง 
และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน 6 ด้าน ภายใต้ Thailand’s SDGs Roadmap กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาขึ้น โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธาน โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่ประการหนึ่ง คือ ให้ความเห็นชอบแผนที่นำทางการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ซึ่งแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDG4 มีแนวทาง
การดำเนินงาน 6 ด้าน เช่นเดียวกับ Thailand’s SDGs Roadmap และในการขับเคลื่อนจำเป็นต้องให้ความสำคัญ
กับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย ไปพร้อม ๆ กับเป้าหมายหลักที่ 4 
เนื่องจากทุกเป้าหมายต่างส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของกันและกัน ซึ่งกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักท่ี 4 ภายใต้แผนที่นำทางฯ มีดังนี ้ 

1) การสร้างการตระหนักรู้ ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความรู้และความเข้าใจในเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการดำเนินการทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน การสร้างการตระหนักรู้ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในทุกระดับ มีความรู้และความเข้าใจ
ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักท่ี 4 ด้านการศึกษา โดยมีการดำเนินการทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับท้องถิ่น เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน ซึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจนั้น
มีกลุ่มเป้าหมาย และประเด็นที่ต้องให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักรู้ ดังนี้ 

ที ่
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
คำอธิบาย 

ประเด็นที่ต้องการสร้างให้ตระหนักรู้ 
พร้อมคำอธิบาย 

เครื่องมือที่จะใช้ 

1 นักเรียน/
นักศึกษา 

ผู้เรียนทุกระดับ/
ประเภทการศึกษา
ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อาชวีศึกษา 
และอุดมศึกษา ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ 

1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ได้แก่ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
เส้นทางการศึกษาต่อเพ่ืออาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียน
ในแต่ละระดับได้รับรู้เกี่ยวกับกรอบทิศทาง
ของการจัดการศึกษา รับรู้เกี่ยวกับสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษา เพ่ือการเลือก 
เข้าศึกษาได้ตามสิทธิและตรงกับความสนใจ/
ความต้องการ 
2. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้และเห็นความสำคัญ 
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกเป้าหมาย
ในเบื้องต้น และเข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการ 
หรือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน 
เนื่องจากทุกเป้าหมายมีความสำคัญและส่งผล
กระทบต่อกันและกัน 
 

1. เอกสารสิ่งพิมพ์ 
หนังสือ ตำรา 
บทความ ผลงานวิจัย 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
มัลติมีเดีย วีดิทัศน์  
3. หลักสูตรการศึกษา 
และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ที ่
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
คำอธิบาย 

ประเด็นที่ต้องการสร้างให้ตระหนักรู้ 
พร้อมคำอธิบาย 

เครื่องมือที่จะใช้ 

2 ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ครู และ
บุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู/ผู้สอน และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการเรียนการสอน 

1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ได้แก่ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ แผน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
เส้นทางการศึกษาต่อเพ่ืออาชีพของผู้เรียน 
ตลอดจนองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการจัดการศึกษาแต่ละระดับ เพ่ือให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
รู้เกี่ยวกับกรอบทิศทางและเป้าหมายการจัด
การศึกษาของประเทศ รับรู้เกี่ยวกับสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษาของผู้เรียน สามารถ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของเด็ก เป้าหมายหรือความต้องการ 
ของประเทศหรือตลาดแรงงาน และการให้
คำปรึกษาแนะนำในการเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ส่งต่อผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  
2. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 
17 เป้าหมาย เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับรู้และเห็น
ความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทุกเป้าหมายในเบื้องต้น สามารถวิเคราะห์
และนำมาใช้ประกอบการจัดทำหลักสูตร หรือ
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้ง เข้าไป 
มีส่วนร่วมดำเนินการ หรือส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานเป้าหมายอ่ืนให้สำเร็จด้วย 
เนื่องจากทุกเป้าหมายมีความสำคัญและส่งผล
กระทบต่อกันและกัน 

1. เอกสารสิ่งพิมพ์ 
หนังสือ ตำรา 
บทความ ผลงานวิจัย 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
มัลติมีเดีย วีดิทัศน์  
3. การประชุมชี้แจง 
ประชุมปฏิบัติการ 
หรือสัมมนาทางวิชาการ 
4. การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมและพัฒนา 

3 หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษาหรือ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัด
การศึกษา 

ผู้บริหารและบุคลากร 
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา  
และหน่วยงานที่มี 
ส่วนร่วมส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ได้แก่ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ แผน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
เส้นทางการศึกษาต่อเพ่ืออาชีพของผู้เรียน 
ตลอดจนองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการจัดการศึกษาแต่ละระดับ เพ่ือให้
ผู้บริหารและและบุคลากรได้รับรู้เกี่ยวกับ

1. เอกสารสิ่งพิมพ์ 
หนังสือ ตำรา 
บทความ ผลงานวิจัย 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
มัลติมีเดีย วีดิทัศน์  
3. การประชุมชี้แจง 
ประชุมปฏิบัติการ 
หรือสัมมนาทาง
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ที ่
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
คำอธิบาย 

ประเด็นที่ต้องการสร้างให้ตระหนักรู้ 
พร้อมคำอธิบาย 

เครื่องมือที่จะใช้ 

กรอบทิศทางและเป้าหมายการจัดการศึกษา
ของประเทศ รับรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และ
แนวทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหรือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา หรือมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครู 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ร่วมพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
กำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศหรือ
ตลาดแรงงาน  
2. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 
17 เป้าหมาย เพ่ือให้ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับรู้และเห็นความสำคัญ 
ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกเป้าหมาย
ในเบื้องต้น สามารถวิเคราะห์และเห็นความ
สอดคล้อง เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายต่าง ๆ 
รวมทั้ง เข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการ หรือ
ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเป้าหมายอ่ืน
ให้สำเร็จด้วย เนื่องจากทุกเป้าหมายมี
ความสำคัญและส่งผลกระทบต่อกันและกัน 

วิชาการ 
4. การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมและพัฒนา 

4 ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ที่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์ /  
ผู้ที่ขาดโอกาสในการ
เข้าถึงบริการ 
ขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
(การศึกษา)   

1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ได้แก่ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
เส้นทางการศึกษาต่อเพ่ืออาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียน
ในแต่ละระดับได้รับรู้เกี่ยวกับกรอบทิศทาง
ของการจัดการศึกษา รับรู้เกี่ยวกับสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานด้านการศึกษา เพ่ือการเลือก 
เข้าศึกษาได้ตามสิทธิและตรงกับความสนใจ/
ความต้องการ รวมทั้ง ได้ความช่วยเหลือและ
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเหมาะสมกับ
ความต้องการจำเป็น 
2. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 
17 เป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้และเห็น
ความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทุกเป้าหมายในเบื้องต้น และเข้าไปมีส่วนร่วม

1. เอกสารสิ่งพิมพ์ 
หนังสือ ตำรา 
บทความ ผลงานวิจัย 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
มัลติมีเดีย วีดิทัศน์  
3. หลักสูตรการศึกษา 
และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ที ่
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
คำอธิบาย 

ประเด็นที่ต้องการสร้างให้ตระหนักรู้ 
พร้อมคำอธิบาย 

เครื่องมือที่จะใช้ 

ดำเนินการ หรือส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงาน เนื่องจากทุกเป้าหมายมี
ความสำคัญและส่งผลกระทบต่อกันและกัน 

5 ประชาชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง  
ผู้นำชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป 
 

1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ได้แก่ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ แผน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
เส้นทางการศึกษาต่อเพ่ืออาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และ
ประชาชนทั่วไปได้รับรู้เกี่ยวกับกรอบทิศทาง
และเป้าหมายการจัดการศึกษาของประเทศ  
รับรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และแนวทางในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหรือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา หรือมีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือมี 
ส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมพัฒนาการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทในพ้ืนที่หรือ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
2. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 
17 เป้าหมาย เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครอง  
ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และ 
เห็นความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนทุกเป้าหมายในเบื้องต้น สามารถ
วิเคราะห์และเห็นความสอดคล้อง เชื่อมโยง
ระหว่างเป้าหมายต่าง ๆ รวมทั้ง เข้าไปมี 
ส่วนร่วมดำเนินการ หรือส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานเป้าหมายอ่ืนให้สำเร็จด้วย 
เนื่องจากทุกเป้าหมายมีความสำคัญและส่งผล
กระทบต่อกันและกัน 

1. เอกสารสิ่งพิมพ์ 
หนังสือ ตำรา 
บทความ ผลงานวิจัย 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
มัลติมีเดีย วีดิทัศน์  
3. การประชุมชี้แจง 
การจัดกิจกรรม
รณรงค์ของหน่วยงาน
และสถานศึกษา 
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ที ่
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
คำอธิบาย 

ประเด็นที่ต้องการสร้างให้ตระหนักรู้ 
พร้อมคำอธิบาย 

เครื่องมือที่จะใช้ 

6 ภาคี
เครือข่าย 

ภาคประชา
สังคม 

องค์กร
เอกชน  

องค์กร
ระหว่าง
ประเทศ 

บริษัท สมาคม มูลนิธิ 
หน่วยงาน/องค์กร 
ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาทั้งใน
ประเทศและระหว่าง
ประเทศ เช่น Unicef 
UNESCO OECD  
เป็นต้น 

1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ได้แก่ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ แผน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
เส้นทางการศึกษาต่อเพ่ืออาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือให้ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน 
องค์กรระหว่างประเทศ ได้รับรู้เกี่ยวกับ 
กรอบทิศทางและเป้าหมายการจัดการศึกษา
ของประเทศ รับรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และ
แนวทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหรือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา หรือมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมพัฒนาการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทในพ้ืนที่หรือ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้ง  
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลง 
และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโลก 

1. เอกสารสิ่งพิมพ์ 
หนังสือ ตำรา 
บทความ ผลงานวิจัย 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
มัลติมีเดีย วีดิทัศน์  
3. การประชุมชี้แจง 
การจัดกิจกรรม
รณรงค์ของหน่วยงาน
และสถานศึกษา 

 

2) การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 กับแผน 3 ระดับของประเทศ 
ในการดำเนินงานพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDG4 มีความจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษาเข้ากับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับอื่น ๆ ให้สอดคล้องกัน  
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2.2 กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืน (เป้าหมายหลักท่ี 4) 
1) กลไกการขับเคลื่อนระดับชาติ 
 1.1) คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 1.3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.4) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) กลไกการขับเคลื่อนระดับกระทรวง 
2.1) คณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  

3) กลไกการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ 
3.1) คณะทำงานขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 

(1) คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 ระดับภาค  
(2) คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 ระดับจังหวัด  

3.2) หน่วยงานภาครัฐ 
(1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(2) สำนักงานศึกษาธิการภาค/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
(3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(6) กรุงเทพมหานคร 
(7) สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา 

3.3) หน่วยงานภาคเอกชน 
(1) สภาหอการค้า 
(2) สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา 

4) ภาคีการพัฒนา สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและภาคีการพัฒนา
ระหว่างประเทศ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เครือข่าย รายช่ือหน่วยงาน รายละเอียดและลักษณะการมีส่วนรวม ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ภาคเอกชน 
 

บริษัท 
ผู้ประกอบการ 

1. มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ให้ข้อคิดเห็น 
หรือความต้องการเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน 
เพ่ือวางแผนจัดการศึกษา 
2. รับสถานที่ฝึกงาน เพื่อให้ความรู้และ 
ฝึกปฏิบัติงาน สร้างประสบการณ์ตรง
ให้กับผู้เรียน 
3. สนับสนุนทุนการศึกษา สร้างหรือ
พัฒนาสภาพแวดล้อมหรือแหล่งเรียนรู้ สื่อ
สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
4. จัดบุคลากรมืออาชีพร่วมเป็นครู 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ/
ผู้ประกอบการ 
2. ผู้เรียนที่เป็นผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาได้รับทุน เพื่อสร้าง
โอกาสทางการศึกษา 



 

216 
 

เครือข่าย รายช่ือหน่วยงาน รายละเอียดและลักษณะการมีส่วนรวม ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

วิทยากรมาช่วยในการจัดการเรียน 
การสอน 

ภาควิชาการ 
 

สถาบันการศึกษา  
สถาบันวิชาการ 
นักวิชาการ 

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมเก่ียวกับการศึกษา 
2. สัมมนาวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แนวคิด 
หลักการทางวิชาการ 
3. ผลิตเอกสาร บทความ ตำรา  
แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับ SDG4 
เผยแพร่ 
4. สร้างความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน 
นักศึกษา ผ่านกระบวนการจัดการเรียน
การสอน การบรรยายในเวทีและโอกาสต่าง ๆ 

1. มีองค์ความรู้ ผลงานวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรมเอ้ือต่อการ
พัฒนาการศึกษา 
2. มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เข้ามาช่วย
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
3. ผู้เรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ 
ความสนใจ 

ภาคประชา
สังคม 
 

มูลนิธิ กองทุน 
สมาคม 
ประชาชน 

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมเก่ียวกับการศึกษา 
2. สัมมนาวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แนวคิด 
หลักการทางวิชาการ 
3. ผลิตเอกสาร บทความ ตำรา  
แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับ SDG4 
เผยแพร่ 
4. สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ เช่น ยากจน 
พิการ หรือด้อยโอกาส เป็นต้น 

1. มีองค์ความรู้ ผลงานวิจัย 
เทคโนโลยี นวัตกรรมเอ้ือต่อการ
พัฒนาการศึกษา 

ภาค ี
การพัฒนา
ระหว่าง
ประเทศ 
 

Unicef/  
UNESCO/ 
OECD 

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อเสนอแนะ
แนวทางการดำเนินงาน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 4 โดยนำแนวทางและบทเรียน
จากประเทศที่ประสบผลสำเร็จ 
2. มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แนวทาง แนวคิดที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดการศึกษา 
3. จัดนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเข้ามาให้ความรู้ หรือมีส่วนร่วม
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน/
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การศึกษา 

1. มีผลงานวิจัย องค์ความรู้ 
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 
2. มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เข้ามาช่วย
พัฒนาการศึกษา 
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2.3 การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 
ตามที่คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้เห็นชอบการจัดกลุ ่มตัวชี ้ว ัดเป้าหมาย  

การพัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม นั้น สำหรับในส่วนของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 มีตัวชี้วัด 
12 ตัว แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวชี้วัดพื้นฐาน 7 ตัว กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทฯ 3 ตัว และกลุ่ม 3 จำนวน 2 ตัวชี้วัด  

สำหรับในการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 
กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการทบทวนตัวชี้ว ัดในแต่ละเป้าหมายย่อย และระบุหน่วยงานรับผิดชอบ  
และแหล่งข้อมูลสำหรับการติดตามประเมินผลไว้ ในส่วนที่ 4 ซึ่งในการทบทวนตัวชี้วัดนั้น จะให้ความสำคัญ 
กับแหล่งข้อมูลที่จะใช้สำหรับการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดเป็นสำคัญ ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูล ที่มีการจัดเก็บข้อมูล จากผลการดำเนินงานที่เป็นจริง หรือเป็นข้อมูลตามสภาพ 
ที่เป็นจริง เป็นรายปี และเป็นข้อมูลภาพรวมของประเทศ จะใช้เป็นเป็นลำดับแรก เพื่อให้การติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง สามารถปรับปรุง ทบทวนแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง  

2. แหล่งข้อมูล ที่ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลตามสภาพที่เป็นจริง เป็นรายปี แต่มีการจัดเก็บข้อมูล 
แบบปีเว้นปี หรือทุก 3 ปี แต่ใช้การจัดเก็บข้อมูลโดยการสำรวจหรือหรือการวิจัย ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง 
มีการรายงานผลข้อมูลอย่างเป็นทางการ เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
เป็นต้น เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้ 

3. กรณีท่ี ไม่มีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจน หรือมีการจัดเก็บข้อมูลไม่ต่อเนื่อง หรือไม่มีการจัดเก็บข้อมูล 
ซึ่งในกรณีนี้อาจเป็นประเด็นที่มีผลการดำเนินการอยู่แล้ว หรือไม่สอดคล้องกับบริบทหรือสภาพการดำเนินงาน
ที่เป็นจริงในประเทศไทย หรือยังมีเพียงส่วนน้อยของประเทศที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้มีข้อมูล
ที่สามารถแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นนี้ได้ชัดเจนขึ้น จะได้มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการจัดเก็บ
ข้อมูลเหล่านี้เพ่ิมเติม เช่น ให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ดำเนินการสำรวจ หรือดำเนินการวิจัย 

2.3.1 ผลการทบทวนเพื่อกำหนดตัวช้ีวัดเป้าหมายย่อย SDG4  
ผลการพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดและแหล่งข้อมูลที่จะใช้สำหรับการติดตามประเมินผล

การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย SDG4 ใน 10 เป้าหมายย่อย มีตัวชี้วัดและแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

เป้าหมายย่อย/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล หน่วยงาน 
SDG 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
1) ร้อยละของเด็กในวัย ป.3 ที่มีทักษะการอ่านและการคำนวณ
ขั้นพ้ืนฐาน 

ผลสอบ RT และ NT  ศธ. (สพฐ.) 

2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ 
(3) วิทยาศาสตร์ (4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(5) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ผลสอบ O-NET ศธ. (สพฐ.) 

3) อัตราการสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ฐานข้อมูลกลาง 
ด้านการศึกษา ศธ. 

ศธ. 
(ศทก.สป.) 



 

218 
 

เป้าหมายย่อย/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล หน่วยงาน 
SDG 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 
1) ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้าน
สุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย 
จำแนกตามเพศ 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามมาตรฐานชาติ  
(ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย) 

พม. 

2) อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุ
เข้าเรียนประถมศึกษา) จำแนกตามเพศ  

ฐานข้อมูลกลาง 
ด้านการศึกษา ศธ. 

ศธ. 
(ศทก.สป.) 

SDG 4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิคอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย 
ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพภายในปี 2573 
1) อัตราการเข้าเรียนระดับอาชีวศึกษา (สัดส่วนผู้เรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา (ปวช.) : สายสามัญ
ศึกษา) 

ฐานข้อมูลกลาง 
ด้านการศึกษา ศธ. 

ศธ. 
(ศทก.สป.) 

2) อัตราการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ฐานข้อมูลการศึกษา อว. อว. 

SDG 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีมีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ 
สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 
1) สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามประเภททักษะ 

รายงานผลการสำรวจข้อมูล สสช. 

SDG4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ 
ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 
1) ดัชนีความเท่าเทียมทางเพศ จำแนกตามระดับการศึกษา 
(ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา) 

รายงานผลการสำรวจข้อมูล สสช. 

2) ดัชนีความเท่าเทียมทางความมั่งคั่ง จำแนกตาม 
ระดับการศึกษา (ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา)  

รายงานผลการสำรวจข้อมูล สสช. 

3) ดัชนีความเท่าเทียมตามพ้ืนที่ จำแนกตามระดับการศึกษา 
(ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  
มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา)  

รายงานผลการสำรวจข้อมูล สสช. 

SDG 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออกเขียนได้
และคำนวณได้ ภายในปี 2573 
1) อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
จำแนกตามเพศ 

รายงานผลการสำรวจข้อมูล สสช. 

2) อัตราการมีทักษะด้านการคำนวณของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
จำแนกตามเพศ 

รายงานผลการสำรวจข้อมูล สสช. 
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3) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
จำแนกตามเพศ 

รายงานผลการสำรวจข้อมูล สสช. 

SDG 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ย่ังยืน สิทธิมนุษยชน  
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมือง
ของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ภายในปี 2573 
1) ระดับการดำเนินการการกำหนดเรื่อง การศึกษาเพ่ือความ
เป็นพลเมืองโลกและการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป็นเรื่องหลักใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ  
(ข) หลักสูตร (ค) การศึกษาของครู (หลักสูตรการผลิต/พัฒนาครู)  
และ (ง) การประเมินผลนักเรียน 

จัดทำรายงานผล 
การวิเคราะห์ระดับ 
การดำเนินงานเชิงนโยบาย 
ตามประเด็นที่กำหนด 

ศธ. 

2) การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมหลักสูตร) 

เสนอตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 
เพ่ือแสดงข้อมูลการดำเนินงาน 
เชิงปฏิบัติ 

ศธ. 

SDG 4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะ และ
ให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรยีนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน  
1) สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน จำแนก
ตามประเภทบริการ (สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง)  
(a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน  
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  
(d) โครงสร้างพ้ืนฐาน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการปรับ 
ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
(e) น้ำดื่มพ้ืนฐาน (f) สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน 
ด้านสุขอนามัยที่แบ่งแยกตามเพศ และ (g) สิ่งอำนวยความสะดวก
พ้ืนฐานในการทำความสะอาดมือ (ตามนิยามตัวชี้วัดของ WASH 
ในเรื่อง น้ำ สุขอนามัย และสุขลักษณะสำหรับทุกคน)) 

จะดำเนินการพัฒนารูปแบบ
และวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

ศธ. 

SDG 4.b ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และ
วิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี 2563 
1) ปริมาณความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ 
(ODA) ที่เป็นทุนการศึกษา สำหรับประเทศกำลังพัฒนาและ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

รายงานผลการดำเนินงาน  กต. 
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SDG 4.c เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็น 
เกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573  
1) สัดส่วนของครูที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัดการศึกษา
พ้ืนฐาน จำแนกตามระดับการศึกษา ผู้ซึ่งอย่างน้อยได้รับการ
ฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรมการสอน) ซึ่งต้องดำเนินการก่อน
หรือระหว่างช่วงที่ทำการสอนในระดับที่เกี่ยวข้องของ 
แต่ละประเทศ (1) ก่อนประถมศึกษา (2) ประถมศึกษา  
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ฐานข้อมูลทางการศึกษา ศธ. (สกศ.) 

แนวทางการดำเนินงานติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินการโดยใช้กระบวนการ

และกลไก ดังนี้ 
1. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด ดำเนินการ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ดำเนินการประมวลผล สรุปข้อมูล  นำเสนอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 

2. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ จะดำเนินการติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานผ่านกลไกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งจะได้มีการตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยนืด้านการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ 

3. กระทรวงศึกษาธิการประสาน รวบรวมข้อมูลสถิติทางการศึกษาจากหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรณีต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 

4. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 
ตามโครงร่างรายงานฯ ที่ สศช. กำหนด  

5. จัดพิมพ์ และเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ 
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3. แนวทางการดำเนินงานติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด ดำเนินการ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ดำเนินการประมวลผล สรุปข้อมูล  นำเสนอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม ผ่านการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณื ประจำปีงบประมาณนั้นๆ  

3. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ จะดำเนินการติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานผ่านกลไกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในพ้ืนที่  

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ รวบรวมข้อมูลสถิติทางการศึกษาจากหน่วยงาน
หลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือระบบข้อมูลอื่นๆ ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข  และ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

5. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 
ตามโครงร่างรายงานฯ ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือ สศช. กำหนด  

6. จัดพิมพ์ และเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ 
 
4. ข้อมูลรายช่ือหน่วยงานและผู้ประสานงานหลัก 

3.1 หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก เป้าหมายหลัก/เป้าหมายย่อย 
 

หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ประสานงานหลัก 1. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

          E-mail: planmoe.th@sueksa.go.th    โทรศัพท์: 02-628-6013  

2. ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดระทรวงศึกษาธิการ 

           E-mail: planmoe.th@sueksa.go.th    โทรศัพท์: 02-628-6013 

3. นางสาวธนาทิพย์  ชมเชยวงศ ์
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดระทรวงศึกษาธิการ 

           E-mail: planmoe.th@sueksa.go.th    โทรศัพท์: 02-628-6013 

4. นางสาวมนตร์ธิดา  ฟอลเล็ต 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานปลัดระทรวงศึกษาธิการ 

           E-mail: planmoe.th@sueksa.go.th    โทรศัพท์: 02-628-6013  
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หน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ 

ผู้ประสานงานหลัก 1. ผู้อำนวยการกองกิจการเพ่ือการพัฒนา  กรมองค์การระหว่างประเทศ 
           E-mail: saraban@mfa.go.th     โทรศัพท์: 02-223-5000 

2. นางสาวณัชชา  สุวรรณมาลี  นักการทูตปฏิบัติการ 
           E-mail: saraban@mfa.go.th     โทรศัพท์: 02-223-5000 

 

หน่วยงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ผู้ประสานงานหลัก 1. ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
           E-mail: wcf.ohec@gmail.com   โทรศัพท์: 02-039-5614 

2. นางสาวนพรัตน์  ประสาทเขตการณ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
           E-mail: wcf.ohec@gmail.com    โทรศัพท์: 02-039-5626 

 

หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย 

ผู้ประสานงานหลัก 1. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

           E-mail:  speo_j@yahoo.com      โทรศัพท์: 086-695-3973 

 

หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ผู้ประสานงานหลัก 1. นายปฐมพงษ์ พงษ์บูรณกิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
           E-mail: intercorp.social@gmail.com   โทรศัพท:์ 02-202-9023   

2. นางสาววรนุช อ้อนอุบล นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
           E-mail: intercorp.fad@m-society.go.th   โทรศัพท:์ 087-998-7551 

 

หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ประสานงานหลัก 1. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
           E-mail:  spd.policy1@gmail.com   โทรศัพท์: 02-590-1384 

2. นางธิติภัทร คูหา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
           E-mail: spd.policy1@gmail.com   โทรศัพท์: 02-039-5626 
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หน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผู้ประสานงานหลัก 1. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

           E-mail:  Kobjakchai@gmail.com    โทรศัพท์: 098-828-5666 

 

หน่วยงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ผู้ประสานงานหลัก 1. นางสาวบุศรา  แสงอรุณ  นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ 
           E-mail:  y.budsara@gmail.com       โทรศัพท์: 02-141-7507 

 

หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ผู้ประสานงานหลัก 1. รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
           E-mail: bpp.webmaster8@gmail.com โทรศัพท:์ 02-279-9520-34 

2. ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ7 กองบังคับการอำนวยการ  
กองบัญชาการตำรวตระเวนชายแดน 

           E-mail: bpp.webmaster8@gmail.com โทรศัพท:์ 02-279-9520-34  
                                                                           ต่อ 51713 

 

หน่วยงาน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

ผู้ประสานงานหลัก 1. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
           E-mail:  -                    โทรศัพท:์ 02-437-6631-5 

 

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้ประสานงานหลัก 1. ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
           E-mail: -    โทรศัพท์: 0 5602 9659   

2. นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
E-mail: ballsiambba@hotmail.com     โทรศัพท:์ 086-201-9979 
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คณะผู้จัดทำ 
 

1. นายธัญ  สายสุจริต    ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   ประธานคณะทำงาน 
2. นางสุภาพันธ์  ทองพยงค์  รองศึกษาธิการจัวหวัดเพชรบูรณ์  รองประธานคณะทำงาน 
4. นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
5. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
6. นางสาวไฉน  ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  คณะทำงาน 
7. นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  คณะทำงาน 
8. นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ 
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