


 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
 ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ทิศทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 บริบทในการพัฒนาภูมิภาค / กลุ่มจังหวัด 

การวเิคราะห์ตนเองเร่ืองการจัดการศึกษา 

แนวคดิการขับเคลือ่นการจัดการเรียนการสอน 



กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔ 

จุดมุ่งหมายทีส่ าคัญของแผน ฯ คอื การมุ่งเน้นการประกนัโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพือ่การมี
งานท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบท เศรษฐกจิและสังคมของประเทศและของโลก  
ทีข่ับเคลือ่น ด้วยนวตักรรมและความคดิสร้างสรรค์  รวมทั้งมีความเป็นพลวัต 
ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการ
เรียนรู้ (Lifelong Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) เพือ่ให้
พลเมอืงสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
เพือ่ให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกบัดกัประเทศทีม่รีายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ทีพ่ฒันาแล้วในอกี ๑๕ ปีข้างหน้า 

THAILAND 4.0 



เป็น "Value-based Economy“ 
 ที่ สร้างความมั่งคั่ง ผ่าน "Science & Technology“ 
และ  "Culture & Creativity" เพื่อให้ไดส้ินค้า 
ที่เป็นนวัตกรรม (Innovation)  

หลุดพ้น 3 กับดักส าคัญ 

“มั่งค่ัง”  

1 
การสร้างโอกาส 

ความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกัน 
ทางสังคม 

การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ความม่ันคง การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2 

3 

4 

6 5 

5 

ความสัมพนัธ์ กรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี  และ ไทยแลนด์ 4.0 

1. กับดักรายได้ปาน 
2. กับดักความเหลื่อม 
3. กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา   



10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
นโยบาย 

กลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต 

เพื่อการก าหนด
ทิศทาง  

“การปรับ
โครงสร้างด้านการ
ผลิต ทั้ง เกษตร-
อุตสาหกรรม-

บริการ” 

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(Next-generation Automotive) 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(Smart Electronics) 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายไดด้ี
และการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 
(Affluent, Medical and Wellness Tourism) 

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Agriculture and Biotechnology) 

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
(Food for the Future) 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 
(Robotics) 

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
(Aviation and Logistics) 

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ 
(Biofuels and Biochemicals) 

อุตสาหกรรมดิจิทัล 
(Digital) 

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
(Medical Hub) 

ต่อยอด อนาคต 

การขับเคลื่อน Thailand 4.0 โดยนวัตกรรม 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ครม. เห็นชอบเมื่อ 14 มีนาคม 2560 

การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติ 

การผลิตและพัฒนาก าลังคน  
การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพคน       
ทุกช่วงวัยและการสร้าง   
สังคมแห่งการเรียนรู ้

1 

2 

3 

ยุทธศาสตร์ 

การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

การจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการ 

4 

5 

6 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

6 ยุทธศาสตร์ 
5 เป้าหมาย 

การเข้าถึงการศึกษา 
(Access) 

ความเท่าเทียม 
(Equity) 

คุณภาพ 
(Quality) 

ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

ตอบโจทย์บริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) 

ตัวอย่าง ตัวชี้วัด 

• สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสงูขึ้น เมื่อเทียบกับรัฐ  (50 : 50) 

• จ านวนของสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีได้รับการจัดอันดับใน 
ภาพรวมอยู่ใน 200 อันดับแรกของโลก โดย QS World  
University Rankings  (7 แห่ง) 

• สัดส่วนผู้เรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ต่อผู้เรียนสาขาสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  
(50 : 50) 

• งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 40) 

• จ านวนโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ีใช้พัฒนา
ประเทศเพ่ิมขึ้น  (1,200 โครงการ) 

• ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้จบการศึกษา
เพ่ิมขึ้น  (ร้อยละ  100) 

• ระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑติตาม
มาตรฐาน CEFR สูงขึ้น  (ระดับ C ) 

• อัตราการมีงานท าภายใน 1 ปี ของผู้จบอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น  
(ร้อยละ 90) 
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10 ทักษะ ที่ตลาดแรงงานโลกต้องการในปี 20 

1. การแก้ไขปัญหาทีซั่บซ้อน 
   Complex Problem Solving 

6. ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
   Emotional Intelligence 

2. การคดิเชิงวิเคราะห์ 
    Critical Thinking 

7. รู้จักประเมนิและการตดัสินใจ 
    Judgment and Decision Making 

3. ความคิดสร้างสรรค์ 
    Creativity 

8.  มีใจรักการบริการ 
    Service Orientation 

4. การบริหารจัดการบุคคล. 
    People Management 

9.  การเจรจาต่อรอง 
     Negotiation 

5. การท างานร่วมกนั 
   Coordinating with Others 

10 มคีวามยดืหยุ่นทางปัญญา 
     Cognitive Flexibility 



บทบาทการจัดการศึกษาและกระจายอ านาจ  

 การจดัการศึกษามีการรวมศูนย์อ านาจมากเกนิไป  
ปัจจุบันมีกระจายอ านาจไปยงัภูมิภาค หรือว่าขาดความเป็นเอกภาพ  
ต่างคนต่างท าจนขาดความเป็นเอกภาพ (สพฐ. สอศ. สป. สช กศน) 

    การจัดการศึกษาเป็นเร่ืองทีม่ีความเป็นสากล 
    การจัดการศึกษาต้องมีมาตรฐานและทศิทางร่วมกนัไม่ใช่ต่างคนต่างท า 
    การจัดการศึกษาต้องการความคดิรึเร่ิมที่สร้างสรรค์ หลากหลาย 
       ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ 
    การจัดการศึกษาไม่ใช่ให้ทุกส่วนรอค าส่ังจนกลายเป็นหุ่นยนต์ 
       ที่ไม่ต้องคดิอะไร 

ทีม่า : 2560  จาตุรนต์  ฉายแสง 



Career  
Awareness & 
Orientation 

 สหกิจศึกษา / ทวิศึกษา / ทวิภาคี 

สถานประกอบการ 1 

สถานประกอบการ 2 

ประกอบอาชีพอสิระ 

มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยั 
Career Academy 
(สายอาชีพเพือ่การศึกษา

ต่อ) 

Career 
Preparation 

(สายอาชีพเพื่อการท างาน) 

วชิาการ 
(สายสามญัเพือ่การศึกษาต่อ) 

Se
co

n
d

ar
y 

 C
ar

ee
r 

 E
d

u
ca

ti
o

n
  

(มั
ธย

มป
ฏิบั

ติก
าร
) 

1.อุตสาหกรรม 

2.เกษตรกรรม 

3.พาณชิยกรรม 

4.คหกรรม 

5.ศิลปกรรม 

1.อุตสาหกรรม 

2.เกษตรกรรม 

3.พาณชิยกรรม 

4.คหกรรม 

5.ศิลปกรรม 

ปวช. ปวส. 

เส้นทาง 
สู่อาชีพ ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ 

ม.4-6 

เนน้วิชาการ 
ภาษา/วิทยาศาสตร์ 

เนน้อาชีพ 
เกษตร/อุตสาหกรรม/
บริการ/อาหาร/
เทคโนโลยี 

อาชีวศึกษา 

การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพฒันาศักยภาพก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพฒันาประเทศ 

ม.1-3 
Career  Exploration 

ประกอบอาชีพ 

ประกอบอาชีพ 
ในระดบัท่ี
สูงข้ึน 

 

 มหาวทิยาลยั 

ประกอบอาชีพ 

พฒันาคณุลกัษณะของคนไทยท่ีพงึประสงค์ ทัง้ในฐานะพลเมืองและพลโลก  
โดยจดัการเรียนรู้ท่ีมุง่พฒันาผู้ เรียนเป็นส าคญั  บริหารจดัการโดยใช้สถานศกึษา 
เป็นฐาน สร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ ให้เข้มแข็ง เพ่ือสอดคล้องกบัความต้องการ 
ก าลงัคนของประเทศ 

ประกอบอาชีพ 



เป้าหมายการจัดการศึกษา 
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ปรัชญา 
ทฤษฏี หลักการ 

“New Model 
of Higher 

Education” 



แนวปรัชญาการเรียนการสอน 

WALDORF  

MONTESSORI 

Reggio Emilia 

Other Preschool 
Programs 

 High Scope 
 Bank Street 
 Cooperative 



พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาต ิ

      มาตรา ๔๗ ให้มรีะบบการประกนัคุณภาพการศึกษา   เพือ่
พฒันาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วย 
ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และ ระบบการประกนัคุณภาพ
ภายนอก ระบบ หลกัเกณฑ์  และวธีิการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง 



การขับเคลือ่นการประกนัคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ 

 กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 การด าเนินการ ต้นสังกดั  

 การด าเนินการ สถานศึกษา 
 



ข้อค าถามการประกนัคุณภาพ 

 รู้เร่ืองหลกัสูตรใหม่รึยงัก่อนเปิดเทอม 

 การจัดท าการศึกษาตอบยุทธศาสตร์ไหม 
 ท า QA ท าไม 

 คุณภาพของผู้เรียน 
 การบริหารงาน 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 การท า QA เป็นภาระไหม 



กฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประกาศ
ค่าเป้าหมาย 

2. จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

3. ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. ประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 



5. ติดตามผลการด าเนินการเพือ่พฒันาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา  

6. จัดท ารายงานผล และส่งการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาต้นสังกดั 

7. พฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง       

(ต่อ) กฎกระทรวง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 



กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

 เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั ระดบั
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน และระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
การศึกษาพเิศษ ( 6 สิงหาคม 2561) 

การศึกษา
ระดบัปฐมวยั  

การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 

การศึกษาพเิศษ 

การศึกษา 
ขั้นพืน้ฐาน  



การศึกษาระดับปฐมวัย (๓ มฐ. ๑๔ ประเดน็พจิารณา)  

  



การศึกษาขั้นพื้นฐาน (๓ มฐ. ๒๑ ประเดน็พจิารณา)  



การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ 
๓ มฐ. ๑๕ ประเดน็พจิารณา 



ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ 
       การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 



การเตรียมการประกนัคุณภาพ 



การประกนัคุณภาพการศึกษา (สถานศึกษา) 

ประเมินตนเองใหม่ (ตอบค าถามส้ัน  ๆ 3 ค าถาม) 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

  สถานศึกษามกีารจัดการศึกษาอยู่ในระดบั มาตรฐานใด 

  หลกัฐานสนับสนุนการประเมนิตนเอง 

    (มอีะไรมาสนับสนุน) 

  สถานศึกษาจะพฒันามาตรฐานอย่างไรให้ยกระดบั
เพิม่ขึน้อกีหน่ึงระดบัได้อย่างไร 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ท่ีมา : รมต. กระทรวงศกึษาธิการ 



การประกันคุณภาพการศึกษา (สถานศึกษา) 

 ระดับคุณภาพ 
 ก าลังพัฒนา (poor) 
 ระดับปลานกลาง  (Fair) 
 ระดับดี (Good) 
 ระดับดีเลิศ (Great) 
 ระดับยอดเยี่ยม (Excellent) 
 

สช. สมศ. 

การก าหนดระดบัคะแนน 

การเช่ือมโยง สถานศึกษา กบั สมศ. 



การเตรียมการประกนัคุณภาพ สถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ  
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด   
และประกาศค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามสภาพ
ความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา 

2. จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่
ก าหนดไว้  



(ต่อ) การเตรียมการประกนัคุณภาพ สถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ  
4. ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
5.  ติดตามผลการด าเนินการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะๆ  

6. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองทีเ่ป็นผลจากการประเมิน และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา     
ของสถานศึกษา 

7. พฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อเน่ือง 
 



A 
Q 

& 


