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การจัดท า SDG4 Roadmap มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน             
เป็นเครื่องมือมุ่งสู่ภาพความส าเร็จและเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคต หากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาเริ่มตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันน าไปใช้และร่วมกันรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงานตามแผนแล้ว ความเป็นเอกภาพในการท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ ย่อมบังเกิดผลและน าไปสู่การ
พัฒนาการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงให้ความส าคัญ
กับกลไกประชาคมการศึกษาจังหวัดที่ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2563 และจะมีการจัดตั้งประชาคมการศึกษาภาค
เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่  4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี การศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
จัดท าฐานข้อมูล  และระบบติดตามประเมินผลระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุกการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล  
การจัดท าแผนที่น าทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 

Roadmap) เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4) ฉบับนี้ มีเหตุผลความจ าเป็นเนื่องมาจาก คณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ ให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการ รวมทั้งเป็นไปตาม
ข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ก าหนดไว้ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดย กพย. ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) เพ่ือใช้เป็น
แผนส าหรับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ 
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และต่อมา กพย. ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จ านวนทั้งสิ้น 17 เป้าหมายหลัก 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและ
ประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งภายใต้
เป้าหมายนี้มีเป้าหมายย่อย 10 เป้าหมาย กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
เป้าหมายย่อย 8 เป้าหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 1 เป้าหมาย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 1 เป้าหมาย ดังนี้ 
 

เป้ำหมำยย่อย 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน 
ที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573  

ศธ. 

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

อว. 



 
 

แผนที่น ำทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (PEC.REO.9 SDG4 Roadmap)           หน้ำ 2 
 

เป้ำหมำยย่อย 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง 
ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมืองและเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ 
อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริม
การพัฒนาทีย่ั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาทีย่ั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข 
และการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหว 
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย
ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

ศธ. 

4.b เพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในทวีปแอฟริกา 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนา
แล้วและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

กต. 

4.c เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

 
ส าหรับแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศ

ไทยไปสู่การปฏิบัติ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า กพย. ก าหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก
ด าเนินการจัดท าแผนการขับเคลื่อนระดับเป้าหมายหลัก (SDG Roadmap) และก าหนดเป้าหมายหรือหมุด
หมาย (Milestone) ระดับเป้าหมายย่อย (Targets) รวมทั้งให้ก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ตัวชี้วัดที่สหประชาชาติก าหนด (global SDGs indicators) เป็นหลัก ทั้งนี้ ในการด าเนินการขอให้ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศด้วย   

กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
และประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 จึงได้ก าหนดแนวทาง  
การด าเนินงานเพ่ือการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ให้บรรลุเป้าหมาย และมีความ
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานที่ กพย. ก าหนด ดังนี้ 
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เพื่อท าหน้าที่
ก าหนดกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนที่น าทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) และก ากับ ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด้ านการศึ กษ าในภาพรวม  โดยมี รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึ กษ าธิการ รั ฐมนตรีช่ วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อ านวยการส านัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 

2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนที่น าทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ (ร่าง) แผนที่น า
ทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และจัดท า (ร่าง) แผนที่น าทาง 
(Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นขอบ รวมทั้ง ก าหนดแนวทางการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา โดยมี นางสาวดุริยา 
อมตวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน และมีผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

3. แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนแผนที่น าทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
(SDG4 Roadmap) ระดับภาคและระดับจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทาง 
การด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง และขับเคลื่อนแผนที่น าทาง SDG4 Roadmap ภาพรวม
ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ภาคและจังหวัด 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำ SDG4 Roadmap 

2.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายของการด าเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4) ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  

2.2 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
และรายงานผลการด าเนินงานในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกัน
ว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(SDG4) สู่การปฏิบัติ  

2.3 เพ่ือให้การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบและ
ประสานงานหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4) เป็นไปตามแนวทาง 
การด าเนินงานที่ กพย. ก าหนด 
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3. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 2.1 เตรียมการวางแผนการด าเนินงาน ศึกษาแนวทางรายละเอียดตามที่ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการก าหนด  
  2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานขับเคลื่อนแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
SDG4 Roadmap    เป้าหมายที่ 4 
  2.3 จัดท า Roadmap  เพ่ือการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย
ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน
การเรียนเรียนรู้ตลอดชีวิต SDG4 Roadmap    
  2.4 ชี้แจง Roadmap เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 SDG4 Roadmap    
  2.5 ขับเคลื่อนการด าเนินงานในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการตาม SDG4 Roadmap    
  2.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
  2.7 จัดพิมพ์และเผยแพร่ SDG4 Roadmap  และรายงานผลการด าเนินงานฯ 
 
4. สำระส ำคัญของ SDG4 Roadmap 

ในการจัดท าเอกสาร SDG4 Roadmap ฉบับนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับกระทรวง 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท า SDG4 Roadmap ขึ้น โดยยึดองค์ประกอบของแผนการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) ตามที่ กพย. 
เห็นชอบ น ามาใช้เป็นกรอบหรือองค์ประกอบหลักของ SDG4 Roadmap ทั้งนี้  กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SDG4 Roadmap กับหน่วยงานหรือทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือภาคีเครือข่ายการพัฒนาได้ง่ายขึ้น จึงได้ปรับการก าหนดองค์ประกอบหรือเนื้อหาสาระ 
SDG4 Roadmap ใหม ่โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 5 ส่วน 

บทที่ 1 บทน ำ          
1. หลักการและเหตุผล         
2. วัตถุประสงค์ 
3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4. สาระส าคัญของ SDG4 Roadmap       
5. ปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อน SDG4 Roadmap สู่การปฏิบัติ  
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 บทที่ 2 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) กับกำรพัฒนำประเทศไทย 
1. วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
    (Sustainable Development Goals: SDGs)      
2. เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย : ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
3. ความเชื่อมโยงจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย 
 

 บทที่ 3 ควำมส ำคัญของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (เป้ำหมำยที่ 4) ต่อ
ประเทศไทย 

1. ความส าคัญของเป้าหมายที่ 4 ต่อประเทศไทย      
2. ความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)      

กับเป้าหมายย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     
 

 บทที่ 4 สำระส ำคัญของแผนที่น ำทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ (SDG4 Roadmap)     

1. ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4  
2. การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การก าหนดแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อน          
3. วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  

บทที่ 5 กำรขับเคลื่อน SDG4 Roadmap สู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำม
ประเมินผลและรำยงำน     

1. ศึกษาความสอดคล้องเชื่อมโยง      
2. สร้างกลไกการขับเคลื่อน         
3. ด าเนินงานตามโครงการหลัก        
4. สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่     
5. ติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา       
6. ข้อเสนอกรอบแนวคิดแนวการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของส านักงานศึกษาธิการภาค 9

    (PEC.REO.9 SDG4 Roadmap)    
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5. ปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อน SDG4 Roadmap สู่กำรปฏิบัต ิ  
  การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ SDG4 Roadmap ที่ก าหนดไว้จะประสบ
ผลส าเร็จได้ หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุง มาตรการ 
เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมีปัจจัยต้องด าเนินการ ดังนี้  

1) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม 
ในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่ เป้าหมายของ 

SDG4 Roadmap  
2) การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ของผู้ปฏิบัติทุก

หน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนเป้าหมายของ SDG4 Roadmap ไปสู่การปฏิบัติมีการบริหาร
จัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของการจัด
การศึกษา มีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละเป้าหมายให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็น
กลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  

3) กลไกการขับเคลื่อน มีปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็น
ผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ มาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่า
เทียมและ ทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่ง 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  

4) การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้าง การ
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาทหน้าที่ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) อย่างชัดเจน จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษา
และผู้เรียน เพื่อการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการ
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  

5) การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศ  Science Technology and Innovation ที่
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของ SDG4 Roadmap ที่บูรณาการและสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานทางการศึกษา
อ่ืน และการรายงาน ต่อสาธารณชน หลายเป้าหมายต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยในการ
บรรลุ เช่น นวัตกรรมด้านการเกษตร สุขภาพ การศึกษา การจัดการน้ า พลังงาน การพัฒนาผลิตภาพทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว การลดขยะ การแก้ปัญหา Climate Change เป็นต้น 

ดังนั้นการบรรลุเป้าหมาย SDGs ต้องอาศัยการท างานร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ อย่างสอด
ประสานกัน เพ่ือท าให้การเสริมแรง (Synergy) เป็นไปได้มากที่สุด และจ ากัดความขัดแย้งกันระหว่าง
เป้าหมาย Localizing SDGs = กระบวนการการมีส่วนร่วมที่ท าให้ SDGs มีความสอดคล้องและเป็น
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ประโยชน์ต่อท้องถิ่น รัฐบาลท้องถิ่นควรมีบทบาทส าคัญในการ Localizing SDGs การปฏิรูปเงื่อนไขทาง
นโยบายส าหรับท้องถิ่นเป็นเรื่องส าคัญ ท าอย่างไรจะเสริมพลังให้ท้องถิ่นจัดการตนเองได้ 
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บทท่ี 2 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (SDGs)  

กับกำรพัฒนำประเทศไทย 
 

การพัฒนาเพ่ือให้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาของโลก “The Global Goals” นั้น เป็นความพยายามที่จะ
ขจัดความยากจน ความไม่เท่าเทียม และสิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ในขณะที่
จะไม่ทิ้งให้มีผู้ใดอยู่ข้างหลังส่วนเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ คือ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
ดังนั้น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ
จึงมีความสอดคล้องเชื ่อมโยงกัน เพียงแต่จุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาประเทศไทย ถูก
ก าหนดขึ้นภายใต้บริบท สภาวะแวดล้อม สภาพปัญหาและความพร้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนา
ประเทศไทย 

1. วำระกำรพัฒนำที่ย่ังยืน: เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาของโลก โดยการตั้งเป้าหมายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของโลก เริ่มจากเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) มีระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2543-2558) 
ตั้งเป้าหมายของการพัฒนาไว้ 8 เป้าหมาย ประกอบด้วย  

1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย  
2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี  
4) ลดอัตราการตายของเด็ก  
5) พัฒนาสุขภาพสตรีตั้งครรภ์  
6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคส าคัญอ่ืน ๆ  
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7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก  
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่ผ่านมา มีทั้งในส่วนที่

ประสบผลส าเร็จและไม่ประสบผลส าเร็จ หลังจากสิ้นสุดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
สหประชาชาติได้ริเริ่มด าเนินการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาของโลกให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้
ชื่อ เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเพ่ิมเป้าหมายจาก 
8 เป้าหมาย เป็น 17 เป้ำหมำยหลัก (Goals) โดยในแต่ละเป้าหมายจะก าหนดเป้าหมายย่อย 
เรียกว่า เป้ำประสงค์ (Targets) และในแต่ละเป้าประสงค์ จะก าหนด ตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้
ในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละเป้าหมาย ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
17 เป้าหมายหลัก ประกอบด้วย 

1) ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่  
2) ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
3) สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคนใน

ทุกช่วงวัย 
4) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5) บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิมบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน 
6) สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพ

พร้อมใช้ส าหรับทุกคน 
7) สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้  

เชื่อถือได้ และยั่งยืน  
8) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้าง

งานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 
9) สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  
10) ลดความไมเ่สมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  
11) ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อ

การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน  
12) สร้างหลักประกันให้มแีบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน  
13) ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่าง

ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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15) ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่
ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ 
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

16) ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ  

17) เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียมและสนับสนุน
โอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality education) 
4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน
ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มี
คุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์
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
ตามเกณฑ์ขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน 
และ (2) ด้านคณิตศาสตร์ หรือการคิดค านวณ 
จ าแนกตาม เพศ 
4.1.2 อัตราการส าเร็จการศึกษา (ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน
เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการ
ทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการ 
ทางบุคลิกภาพตามวัย จ าแนกตามเพศ 
4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ป ี
ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) จ าแนก
ตามเพศ 

  



แผนที่น ำทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (PEC.REO.9 SDG4 Roadmap) หน้ำ11 
 

 
เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียมและสนับสนุน
โอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality education) 
4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึง
การศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย 
ทีมี่คุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่  
ทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษา รวมทั้ง 
การฝึกอบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ าแนกตามเพศ 

4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพ 
ส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็น
ผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มีทักษะ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จ าแนกตามประเภททักษะ 
 

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษา  
และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ 
ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพ
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง-ผู้ชาย/ในเขต-
นอกเขตเมือง/ความมั่งค่ังสูง-ต่ า และอ่ืน ๆ  
เช่น สถานะความพิการ คนพ้ืนเมือง และคนที่ได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้งหากมีข้อมูล) ส าหรับ 
ทุกตัวชี้วัดที่ในรายการนี้ที่สามารถแยกได้ 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ 
ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้ 
และค านวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.6.1 สัดส่วนของประชากรในกลุ่มอายุที่ก าหนด 
มีความรู้ความสามารถส าหรับการท างานในด้าน 
ก) การอ่านออกเขียนได้ ข) ทักษะในการค านวณ 
จ าแนกตามเพศ 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาทีย่ั่งยืนและการมี
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้
ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชม
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการทีว่ัฒนธรรม
มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.7.1 ระดับการด าเนินการเพ่ือบรรจุ 
(i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ 
(ii) การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
เป็นเรื่องหลักใน (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ 
(ข) หลักสูตร (ค) การศึกษาของครู  
และ (ง) การประเมินผลนักเรียน 
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เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียมและสนับสนุน
โอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality education) 
4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือ
และอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ  
และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม 
และมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
 

4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึงบริการ 
ขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามประเภทบริการ  
(สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า   
(b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน  
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  
(d) โครงสร้างพ้ืนฐาน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการปรับ
ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกาย (e) น้ าดื่มพ้ืนฐาน (f) สิ่งอ านวยความ
สะดวกพ้ืนฐานด้านสุขอนามัยที่แบ่งแยกตามเพศ และ 
(g) สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานในการท าความ
สะอาดมือ (ตามนิยามตัวชี้วัดของ WASH  
ในเรื่อง น้ า สุขอนามัย และสุขลักษณะส าหรับทุกคน)) 

4.b เพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศ
ก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีป
แอฟริกา เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึง
การฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และ
วิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลัง
พัฒนาอื่น ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.b.1 ปริมาณความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา 
อย่างเป็นทางการ (ODA) ที่เป็นทุนการศึกษา 
จ าแนกตามสาขาและประเภทการศึกษา 
 

4.c เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการ 
ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครู 
ในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.c.1 สัดส่วนของครูที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัด
การศึกษาพ้ืนฐาน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา  
(b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนต้น  
และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ซึ่งอย่างน้อยได้รับ
การฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรมการสอน) ซึ่งต้อง
ด าเนินการก่อนหรือระหว่างช่วงที่ท าการสอน 
ในระดับทีเ่กี่ยวข้องของแต่ละประเทศ 
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ส าหรับการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก ครอบคลุมมิติการ
พัฒนา ทั้งด้านการพัฒนาคน เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง สิ่งแวดล้อม สันติภาพและความยุติธรรม และ
ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ดังนี้ 

1. การพัฒนาคน (People): 1 ยุติความยากจน, 2 ยุติความหิวโหย, 3 สุขภาพที่ดี,  
4 การศึกษาที่มีคุณภาพ, 5 ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

2. สิ่งแวดล้อม (Planet): 6 การจัดการน้ าและสุขาภิบาล, 12 การผลิตและบริโภค
อย่างยั่งยืน, 13 การต่อสู้ปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 14 ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน, 15 
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

3. เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity): 7 พลังงานสมัยใหม่, 8 การเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุม และการมีงานที่มีคุณค่า, 9 โครงสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคง, 10 ลดความไม่เสมอภาค
, 11 เมืองและการตั้งถิ่นฐาน 

4. สันติภาพและความยุติธรรม (Peace): 16 สังคมท่ีสงบสุขและความยุติธรรม 
5. ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership): 17 หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก 

 
ภายใต้ 17 เป้าหมายหลัก (Goals) ในแต่ละเป้าหมายจะมีเป้าหมายย่อย (Targets)  

รวมทั้งสิ้น 169 เป้าหมาย โดยเป้าหมายย่อยจะเป็นตัวก าหนดประเด็นหรือขอบเขตของการพัฒนา 
ของเป้าหมายหลักให้มีความชัดเจน เจาะจงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในแต่ละเป้าหมายหลัก จะ
ประกอบด้วย เป้าหมายย่อย 2 รูปแบบ คือ เป็นตัวเลขล้วน เช่น 1.1 1.2 เป็นต้น กับเป็นตัวเลขและ
ตัวอักษร เช่น 1.a 1.b เป็นต้น ความแตกต่างของเป้าหมายย่อยที่เป็นตัวเลขล้วน กับตัวเลขผสม
ตัวอักษร คือ เป้าหมายย่อยที่เป็นตัวเลขล้วน เป็นการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในเชิงผลลัพธ์ของ
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายนั้น ๆ ส่วนเป้าหมายที่เป็นตัวเลขผสม
ตัวอักษร เป็นการก าหนดเป้าหมายในเชิงแนวทางหลักหรือประเด็นหลักที่ควรให้ความส าคัญในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายนั้น ๆ ส าหรับหลักการการพัฒนา
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับกำรพัฒนำที่เน้นครอบคลุม ทั่วถึง 
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะเห็นได้จากหลายเป้าหมายระบุให้ความส าคัญกับคนยากจน เปราะบาง หรือ
ชายขอบให้ได้รับประโยชน์หรือมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และบริการ
สาธารณะต่าง ๆ และมุ่งเน้นให้ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความช่วยเหลือประเทศที่ก าลังพัฒนาหรือพัฒนา
น้อย มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับกำรพัฒนำแบบบูรณำกำร กล่าวคือ การพัฒนาที่ต้องด าเนินการพัฒนาไป
พร้อม ๆ กันในทุกมิติ ทุกด้าน ไม่สามารถด าเนินการแบบแยกส่วนเป็นด้าน หรือเป็นเป้าหมายได้ เนื่องจาก
แต่ละเป้าหมายหลักมีส่วนส่งเสริม และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายซึ่งกันและกัน เช่น การบรรลุ
เป้าหมายหลักที่ 4 การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม ย่อมมีความสัมพันธ์ 
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป้าหมายหลักที่ 1 การให้เด็กยากจนเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน เป้าหมายหลักที่ 2 เกี่ยวกับ
ปัญหาเด็กเตี้ย แคระแกรน หรือมีภาวะทุพโภชนาการ เป้าหมายหลักที่ 6 การมีน้ าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย 
เป้าหมายหลักที่ 9 การเข้าถึงเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร และอินเทอร์เน็ต เป้าหมายหลักที่ 13 การพัฒนา
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หลักสูตร เพ่ือสร้างความตระหนักรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายหลักที่ 17 เรื่องเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพราะฉะนั้น การด าเนินการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแต่ละเป้าหมายหลักจึง
มีความเชื่อมโยง และส่งผลซึ่งกันและกันด้วย นอกจากนั้นการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ต้องมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับกำรพัฒนำในระดับพื้นที่ ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสร้างความ
ตระหนัก กระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมขน ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนารูปแบบหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ด้วยตนเอง จะท าให้การแก้ไขปัญหานั้น 
เป็นไปอย่างสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่และมีความยั่งยืน ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ใน
แต่ละเป้าหมายย่อยจึงมีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน (Global SDG indicators) เพ่ือ
การติดตามและประเมินผล SDGs ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด 

 
2. เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศไทย : ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580)  

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการ
ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี
ความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือ
ว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา 
โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่
ฟ้ืนตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะ 
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่
ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุ
หลักท่ีท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคง
เป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษา
ทรัพยากรอย่างบูรณาการเ พ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่ านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและ
ปัญหาของประชาชน ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็งลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอ
ภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง 
ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะ
ท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากข้ึน ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการ
คลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ปัจจัยและแนวโน้มที่คำดว่ำจะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้ งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้
ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน 
และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ
ระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคน
ในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่
แตกต่างกันอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การ
ระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ 
และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้าม
ชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้ เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน 
อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโด
รน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี
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อย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด 
อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะ
รุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบ
ชีวิตใหม่ ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอ ายุ            
ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของ
ประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศ
จะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้าย
แรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการ
เคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการ
ย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น 
ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบท
สังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้น ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่ สัมพันธ์
ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่าง
กัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลั งงานและอาหารมี
แนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและ
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เข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจาก
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและ
คาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการ
สาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
พลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
องค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่
เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึนหลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และ
ทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็น
เมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความ
แปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า 
ของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุม
ทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ใน
รูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความ
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ 
และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชี วิต
ได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ 
และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
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ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนา 
บนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้ เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวย
ความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่อง
ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้
ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับ
และสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจ
และรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มี
การปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและเสถียรภาพทางการเมือง มี
การส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลด
ความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนด
วิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของ
ประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้ง
ในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง 
มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข
เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็ น
มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ
และศักดิ์ศร ี

ควำมม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคง
ในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ควำมม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดี
มีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาค
ส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน 
เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ 
ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมี
ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ควำมยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การ
รักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและ
การบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ือ
อาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 

 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชำติม่ันคง ประชำชนมีควำมสุข 

เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
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5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่ งแวดล้อม  และความยั่ งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย

มีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศเพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนใน
ภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้
เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ 
ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการ
พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) 
“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
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จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น
ใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่
รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี  รวมถึงการเพ่ิมขึ้น  
ของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อ
ส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร
ไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน 
และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็น
การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มี
สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้ องมี คว ามชั ด เ จน  มี เ พี ย ง เท่ าที่ จ า เป็ น  มี คว ามทั นสมั ย  มี ค ว าม เป็ นสากล  
มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติ ธรรมมี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 
  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรมราช
โองการ ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผน
แม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบด้วย 3 
ประเด็น ดังนี้ 

  ประเด็นที่ 11. แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

  ด้วยโครงสร้างประชากรไทยก าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย และจะเปลี่ ยนแปลงอย่าง
สมบูรณ์ในช่วงปี 2564 ซึ่งท าให้ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ อัตราการเจริญ
พันธุ์รวมของประชากรไทยในปี 2561 อยู่ที่ 1.58 ซึ่งต่ ากว่าระดับทดแทน นอกจากนี้ กลุ่มวัยต่าง ๆ 
ยังคงมีปัญหาและความท้าทายในแต่ละกลุ่ม อาทิ โภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ความสามารถทาง
เชาว์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภาพแรงงานต่ าในกลุ่มวัยแรงงาน และ
ปัญหาสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็น
ระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพ่ือให้สามารถเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 
เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยใน
อนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในโลกอนาคต สามารถใช้ภาษาไทยได้
ดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ รวมทั้งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง” 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
ประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

   แผนย่อย 1. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไป
ข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมี
ระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  

   แนวทำงพัฒนำ 

 1) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะ
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คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับ
การพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่
มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21             
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 
(ค่าคะแนน) 

ค่าคะแนน 0.82 
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ชีวิตและการเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึง
การให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแล
สมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน การ
ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มี
บทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว โดยที่
จะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัยส าหรับครอบครัวที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตครอบครัว ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชนที่มี
คุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการท างานที่เอ้ือต่อครอบครัวที่ทุกภาคส่วนการพัฒนา
สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างานที่สมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตครอบครัว 

 2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคต สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
และพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่
ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการ
ด าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะ
การเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ และจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 

 3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและ
สร้างศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มี
ความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง  และศักยภาพบุคคลของประเทศ 
น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคารคลัง
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สมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 เป้ำหมำยตัวชี้วัด กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 

 แผนย่อย 2. กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ 
ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้สารอาหารที่
จ าเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน ซึ่ง
ปัจจัยส าคัญคือการพัฒนาศักยภาพและความรอบรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่พ่อแม่ มีการออกแบบ
กระบวนการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมแก่กลุ่มเด็กปฐมวัย และมีสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน 

  แนวทำงพัฒนำ 

 1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติความรู้และทักษะให้แก่พ่อแม่
ก่อนการ ตั้งครรภ์พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์รวมทั้งก าหนดมาตรการสร้าง
ความสมดุล ระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้
สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการท า
หน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น 

 2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่และสารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก 

 3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่
สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า 
ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่
กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และ
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ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากข้ึน 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 80 
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ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนา
ทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มี
พัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 

 เป้ำหมำยตัวชี้วัด กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

 
    แผนย่อย 3. กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็น
คนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรือ
อาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่น
ทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐาน
การเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มี
การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของ
วัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 

   แนวทำงพัฒนำ 

   1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
   3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ
ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
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เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ  
มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพมากขึ้น 

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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   4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและ
ท างานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
   5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/
วัยรุ่น 
 

เป้ำหมำยตัวชี้วัด กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

 
  
 ประเด็นที่ 12. แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากรวัยแรงงานอายุ 15 - 59 ปี เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก 8.8 ปี ในปี 2551 เป็น 9.4 ปี ในปี 
2559  แต่ในภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า เมื่อ
พิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน ในปี 2560 พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ร้อยละ 50 และผลคะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากข้อจ ากัดที่ส าคัญของการศึกษาไทย ทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียน
การสอนที่เน้นการท่องจ าท าให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
ครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล ขณะที่ในระดับอาชีวศึกษายังมีเด็กที่
สนใจเรียนต่อสายอาชีพในสัดส่วนที่น้อย ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่า มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่
ค านึงถึงความต้องการของตลาดงาน บัณฑิตที่จบออกมาบางส่วนยังมีปัญหาคุณภาพดังนั้น แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการ
แก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้ง

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 2566 – 2570 

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

คะแนนความสามารถใน
การแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ (Skill) 
ของ World Economic 
Forum (WEF) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
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การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษา
แล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริม 
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 
2 แผนย่อย  
 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 2566 – 2570 

1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึนมีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

คะแนน PISA ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    
(คะแนนเฉลี่ย) 

เฉลี่ย 480 คะแนน 

อันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 

อันดับที่ 40 

2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของ พหุปัญญาดีขึ้น 

ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น 
(GTCI) (คะแนน) 

ไม่น้อยกว่า 56.63 คะแนน 
(เทียบเท่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
ยุโรป) 
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  แผนย่อย 1. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใน
ทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
คิดในลักษณะ สหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม ความเข้าใจและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ การเปลี่ยนโฉมบทบาท 
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” 
ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ
กิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน พัฒนาระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและ
ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง  ๆ อาทิ               
การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล จูงใจให้
คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพให้ความส าคัญกับการสร้างความ
ตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของความเข้าใจลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณี
วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมการรับรู้ของ คนไทย ด้านพหุวัฒนธรรม 
การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้น ต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต ผ่านความสามารถ
ในการใช้ภาษาเพ่ือนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการทางานระยะ
สั้น  ในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

    แนวทำงกำรพัฒนำ 
    1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 แนวทางย่อย  
ได้แก ่(1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และ
ระบบคิด ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการ
นิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบ
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดย
เน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะ
และทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้าง
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ธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัต
กรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เ รียนทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี   การเรียนรู้แบบใหม่ใน
การพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มี
ชีวิตมีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ             
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมี
ทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและ
ระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ 
เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดย
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
    2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย ได้แก่ 
(1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
อาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน
สาขาที่ตนเองสอน (2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูง
ให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่
สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ช านาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐาน
ในระดับนานาชาติ ในจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและ
เสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุน   อ่ืน ๆ ปฏิรูประบบ
การผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้าง
สมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมี
อัตราก าลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     3) เ พ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
ประกอบด้วย 6 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมี
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โครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม 
(2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา 
จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน (3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษามีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มี
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดย
ระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดย
แยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับ
ดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ (6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและ
จัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และ
ภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
    4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) จัดให้
มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมาตรการจูงใจ
และส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (3) พัฒนา
ระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม (4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
    5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 5 
แนวทางย่อย  ได้แก่ (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความ
โดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติมีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่ก าหนด
สมรรถนะและทักษะพ้ืนฐานส าหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานใน
อนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แม่นย ามากข้ึนเป็นระยะ (2) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ 
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รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบ   ในระดับภูมิภาค (3) จัดให้มีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (4) จัดให้มี   การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และส าหรับประชาชน และ 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

 
  แผนย่อย 2. กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ 
ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึง
ผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุน
ประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อ
ยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว 
ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการ
พัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่
สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  ตลอดจน
สร้างมาตรการจูงใจ เพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นใน

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 2561 – 2565 

คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะ
รายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ 

ร้อยละ 50 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA 
ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 

ลดลงร้อยละ 20 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ 80 
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ประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย และการสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมือการท างานที่เหมาะสม การสร้างระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการ
ท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนว
หน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและ
เชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ ทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย 
รวมถึงการเปิดพ้ืนที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
    1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง
และการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุน
ครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและ
วรรณกรรม สุนทรียศิลป์  ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้าง
และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการ
จูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อในการมีส่วนร่วมและผลักดัน ให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นใน
ระดับนานาชาติ    
  
 เป้ำหมำยและตัวชี้วัด กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 2566 – 2570 

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม 
พหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาและการส่งต่อการพัฒนา          
ให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
และมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล 
 

สถานศึกษาทุกแห่ง
สามารถจัดการเรียน
ตามพหุปัญญา 

สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่ง
ต่ อและพัฒนาตามศั กยภาพ/พหุ
ปัญญา 

ร้อยละ 10 
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3. ควำมเชื่อมโยงจำกเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ประเทศไทย 

ประเทศไทยร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในคราวการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ส านักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพ่ือร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยก าหนดให้มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมายหลัก เป็นแนวทางให้แต่
ละประเทศด าเนินการร่วมกัน SDGs มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ คือ สามารถใช้เป็นเครื่องมือชี้
วัด เพ่ือประเมินความส าเร็จของการพัฒนาประเทศ และบ่งบอกสถานะความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับประเทศอ่ืน ๆ รวมถึง 
การน าตัวอย่างหรือต้นแบบของการพัฒนาที่ประสบผลส าเร็จ ไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละเป้าหมายให้ประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้  
แต่ละประเทศน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการน า
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs มาใช้นั้น สิ่งส าคัญ คือ จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
หลักการที่ถูกต้อง น าไปปรับใช้ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพปัญหาหรือเป้าหมายการพัฒนาของ
ประเทศ ตั้งแต่ระดับประเทศลงไปจนถึงระดับพ้ืนที่ ชุมชน ท้องถิ่น จึงจะเกิดประโยชน์และส่งผลให้
การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน  

จากข้อมูลข้างต้นอาจสรุปได้ว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก กับ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยให้มีความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เนื่องจากให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติ  ทั้งด้านการพัฒนาคน 
เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง สิ่งแวดล้อม สันติภาพและความยุติธรรม และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเชื่อมโยงระหว่าง 169 เป้าหมายย่อย (Targets) 
ของ SDGs กับ 37 เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 ฉบับ และ 
140 เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพ่ือประมวลความสอดคล้องการก าหนดทิศทางการพัฒนาระดับประเทศกับระดับนานาชาติ 
และน าไปสู่การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยให้สามารถบรรลุทั้งเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้ในคราวเดียวกัน เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ พบว่า เป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 
เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าหมายย่อยมีความสัมพันธ์สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน และมี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 22 
ประเด็น ดังภาพต่อไปนี้ 
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ประเด็น 12 แผนย่อย 1  
แนวทำงท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
ตัวช้ีวัด อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

1.สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มี
ค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 
2573 

ประเด็น 11 
แผนย่อย 2 แนวทาง 3 จัดให้มีการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน 

2.สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความ
พร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 3.ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคา ที่สามารถจ่ายได้และมี
คุณภาพ ภายในปี 2573 

ประเด็น 12 แผนย่อย 1 แนวทำง 1.3 
พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้น
การลงมือปฏิบัติมีการสะท้อนความคิด/
ทบทวนไตร่ตรอง 
แนวทำง 1.4 พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ 
เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้าง
รายได้ 
แนวทำง 4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การ
บ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่
สามารถอยู่ร่วมและทางานภายใต้สังคมท่ีเป็น
พหุวัฒนธรรม 

4.เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะ
ทางเทคนิคและอาชีพ ส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการ
เป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 
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 5. ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกัน

ว่ากลุ่มท่ีเปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึง
การศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 
2573 
 6. สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้ง
ชายและหญิงสามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 
2573 

ประเด็น 11 แผนย่อย 3 แนวทำง 1.จัดให้มี
การพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 

7. สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่
จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมไปถึง การศึกษา
ส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ 

 การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การ
เป็นพลเมืองของโลก และความนิยม ในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ภายในปี 2573 

ประเด็น 12 แผนย่อย 1 แนวทางท่ี 3 เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก
ระดับ ทุกประเภท 

A ) สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา ที่
อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศสภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

 B ) ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับประเทศก าลัง
พัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และ
วิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ 
ภายในปี 2573  

ประเด็น 12 แผนย่อย 1 แนวทางท่ี 2.3 
ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง
เงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ 

C ) เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา 
เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573   
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 สรุปสถำนะผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนภำพรวม 
จากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจ าปี พ.ศ. 2564 (Sustainable Development 

Report 2021) พบว่า เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อปี 2015 
ที่ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกถอยหลัง การระบาดใหญ่ของโรคโค
วิด-19 ได้ส่งผลกระทบท าให้เกิดภาวะวิกฤติต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน และทุกเป้าหมาย 
งบประมาณหรือการลงทุนของทุกประเทศควรมุ่งพัฒนาไปที่เป้าหมายหลักส าคัญเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เช่น การศึกษา สุขภาพ พลังงาน เกษตรกรรม โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งจากรายงานฉบับนี้ ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นส าคัญของการด าเนินงาน
ขับเคลื่อน SDGs โดยสรุปดังนี้ 

1) คะแนนดัชนีเฉลี่ยทั่วโลก ปี 2020 ลดลงจากปี 2015 ซึ่งเป็นปีแรกของการลงนาม
รับรอง โดยคะแนนที่ลดลงมาจากอัตราความยากจนและการว่างงาน หลังจากการระบาดของโรคโค
วิด-19 ทั่วโลก 

2) ประเทศก าลังพัฒนามีรายได้ต่ า ไม่สามารถจัดหาเงินทุนเพ่ือแก้ปัญหาภาวะ
ฉุกเฉินและฟ้ืนฟหูรือลงทุนที่สอดคล้องกับกับ SDGs ได้ 

3) แนวทางการพัฒนา SDGs ยังสามารถใช้เป็นหลักการหรือกรอบแนวทางในการ
ปรับตัว ฟื้นฟูการพัฒนาประเทศได้ 

4) ประเทศที่ร่ ารวยยังคงส่งผลกระทบหรือลดทอนความสามารถของประเทศอ่ืนใน
การบรรลุเป้าหมาย SDGs  
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5) การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการ
ดูแลสุขภาพถ้วนหน้าและการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ดิจิทัล 

6) การเกิดช่องว่างของข้อมูลหรือมีสถิติที่เป็นทางการล่าช้า ท าให้เห็นความส าคัญ
และความจ าเป็นของการพัฒนาความสามารถทางด้านข้อมูลหรือสถิติมากข้ึน 

7) ความท้าทายของโลกจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอ่ืนๆ ในการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs จ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือหรือภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการหาแนวทางการรับมือ หรือแก้ปัญหาร่วมกัน 

8) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน SDGs 
มากกว่าภูมิภาคอ่ืน ๆ ในการเปรียบเทียบทั้งในปี 2010 และปี 2015  

9) ช่องว่างเกี่ยวกับสถิติทางการของเป้าหมาย SDGs ในหลายประเทศ ยังคงมีทั้งใน
แง่ความครอบคลุมและความทันต่อความต้องการ โดยเฉพาะ SDG4 (คุณภาพด้านการศึกษา), SDG 5 
(ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ), SDG 12 (การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างมีความ
รับผิดชอบ), SDG 13 (การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) และ SDG 14 (การใช้ประโยชน์
จากมหาสมทุรและทรัพยากรทางทะเล) 

จากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจ าปี พ.ศ. 2564 (Sustainable Development 
Report 2021) สถานะและอันดับของประเทศไทยใน SDG Index พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 
43 ของโลก จากทั้งหมด 165 ประเทศ ได้คะแนนรวมอยู่ที่ 74.2 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ (65.7 คะแนน) ซึ่งเมื่อเทียบอันดับและคะแนนของประเทศไทยกับปี 
2020 พบว่า ประเทศไทยได้อันดับและคะแนนลดลง โดยในปี 2020 ประเทศไทยได้อันดับที่ 41 มี
คะแนนรวม 74.5 คะแนน โดยเป้าหมาย SDGs ของประเทศไทยที่มีสถานะแย่ลง 4 เป้าหมาย และไม่
มีเป้าหมายใดขยับดีขึ้น กล่าวคือ 

 SDG 2 (ขจัดความหิวโหย) จากสถานะท้าทาย (สีส้ม) เป็น ท้าทายมาก (สีแดง) 
ซึ่งตัวชี้วัดที่มีสถานะแย่ลง คือ ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ และอัตราการส่งออกยาฆ่าแมลง 
(ตัวชี้วัดใหม่) 

 SDG 8 (งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ) จากสถานะยังมีความท้า
ทายบางส่วน (สีเหลือง) เป็น ท้าทาย (สีส้ม) ซึ่งตัวชี้วัดที่มีสถานะแย่ลง คือ อัตราการเติบโตของ GDP 
อัตราการว่างงาน และการรับประกันสิทธิแรงงานขัน้พื้นฐานอย่างมีประสิทธิผล 

 SDG 14 (การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล) จากสถานะ ท้า
ทาย (สีส้ม) เป็น ท้าทายมาก (สีแดง) ซึ่งตัวชี้วัดที่มีสถานะแย่ลง คือ ร้อยละของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยที่ได้รับ
การปกป้องในพ้ืนที่ทางทะเลที่ส าคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และดัชนีสุขภาพมหาสมุทรด้าน
คะแนนน้ าสะอาด (มลพิษทางทะเล)  
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 SDG 15 (การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศบนบก) จากสถานะท้าทาย (สีส้ม) เป็น 
ท้าทายมาก (สีแดง) ซึ่งตัวชี้วัดที่มีสถานะแย่ลง คือ ขนาดพ้ืนที่เฉลี่ยที่ได้รับการปกป้องในพ้ืนที่บนบกที่
ส าคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพและพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
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บทที่ 3  
ควำมส ำคัญของเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (เป้ำหมำยที่ 4) ตอ่ประเทศไทย 
1. ควำมส ำคัญของเป้ำหมำยที่ 4 ต่อประเทศไทย 

ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 50 
(4) ระบุให้บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ มาตรา 54 รัฐมีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  ในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับ การศึกษา 
รัฐต้องดeเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของ
ตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา  
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน 
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การ
บริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
นอกจากนั้น การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 257 จ. ด้านการศึกษา (1) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 54 วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (2) ให้
ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุก
ระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับพืน้ที ่
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การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้เด็กหรือผู้ใหญ่ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ 
และทัศนคติที่ดี น าไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือด าเนินชีวิต การศึกษาจึงต้องมีระบบการจัดการที่
สามารถให้ หรือสร้าง หรือถ่ายทอด ให้กับคนในสังคมทุกคน ทุกระดับ ทุกวัย ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยการศึกษาในระบบ มุ่งเน้นให้ประชากรในช่วงวัย
เรียนทุกคนได้รับการศึกษา ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ มีความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพหรือก้าว
สู่ตลาดแรงงาน ส่วนการศึกษานอกระบบ มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรที่พลาดโอกาส
ทางการศึกษาในระบบ หรือผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพ ได้เรียนรู้เพ่ือให้มีทักษะและ
ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ด้วย ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความพร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม
ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานและการ
คุ้มครองทางสังคมของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข้องและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศระยะ
ยาว 15 ปี ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนา การด าเนินงานอยู่บนพ้ืนฐานของความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการด าเนินงานแบบบูรณาการซึ่งการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ กับการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งผลต่อกัน 
อีกทั้งมี “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยส าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ โดยแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพ พร้อมสนับสนุน
การพัฒนาประเทศนั้น จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และ
มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในโลกอนาคต สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมทั้งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง” ซึ่งกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2580 
คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่
มีการบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มี 
ความซ้ าซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็น
แผนระดับที่ 2 ที่มีความส าคัญในการเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงาน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ จึงมี
การก าหนดองค์ประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ต้องมีการระบุแนวทางการ
พัฒนาและการด าเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆที่ต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ประเทศและประชาชนทุกกลุ่มวัยจะ
ได้รับประโยชน์ ดังนี้  

วัยในครรภ์มารดาถึงปฐมวัย เด็กและมารดาทุกคนจะได้รับการดูแลตั้งแต่เริ่ม
ตั้งครรภ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โภชนาการ และสมวัย ผ่านระบบบริการสาธารณะที่มีกระจาย
ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึง ด้วยบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีคุณภาพ 
เด็กจะเกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัย สงบสุข เติบโตในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
ที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นต่อการเติบโต ได้รับการเลี้ยงดูจากทั้งพ่อและแม่ของเด็กท่ีจะมีเวลา
ให้กับลูกของตนมากขึ้น พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยง
ดู และศูนย์เด็กเล็กท่ีพ่อแม่ทุกคนสามารถเข้าถึง มีคุณภาพ และเอ้ือต่อการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตได้อย่าง
ดี มีทักษะ สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีพร้อมมีพัฒนาสมวัย  

วัยประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงการศึกษาภาคบังคับ จะได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่
จ าเป็นต่อผู้เรียนมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติที่สามารถขยายความรู้และวิธีการเรียน
ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครู ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่ห่างไกลและขาดแคลนทุน
ทรัพย์จะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงในทุก ๆ พ้ืนที่ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการปู
พ้ืนฐานความพร้อมทั้งกาย ใจ และสติปัญญาให้พร้อมรองรับการพัฒนาของช่วงวัยต่อไป และได้รับ
การปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในสังคมที่ดี  ให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม มีวินัย พร้อมเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป 

วัยรุ่น นักศึกษา จะได้รับการเรียนรู้ให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีสุขภาวะที่ดี ได้รับความรู้และการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ภาคการผลิตของประเทศ สร้างผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ผ่านสถาบันศึกษายุคใหม่ท าหน้าที่ให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน 
ความรู้ในทางวิชาการที่สามารถใช้องค์ความรู้ทางวิชาการในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้าน
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และใส่ใจศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความ
เป็นไทย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ สู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่
ทัดเทียมกับนานาประเทศท่ัวโลก  
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วัยท างาน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง ให้เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง มีองค์ความรู้ฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงานในทุกสายอาชีพ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจะได้รับการสนับสนุนให้มีช่องทางการหา
รายได้ที่หลากหลายขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้ อาทิ ธุรกิจสตาร์ทอัพที่ก าลังมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถเป็นช่องทางธุรกิจที่ขยายวงกว้างไปยังต่างประเทศ มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันจะได้รับประโยชน์จากการกระจาย
ความเจริญที่จะไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศในอนาคต ส่งผลให้ประชากรวัยท างานสามารถท างานได้
ในภูมิล าเนาของตนเอง มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว ท าให้ครอบครัวมีความอยู่ดีมีสุขเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยที่แต่ละพ้ืนที่/ภูมิภาคจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพทั้งในภาคอุตสาหกรรม 
บริการและท่องเที่ยว และภาคเกษตร มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องที่เอ้ือและอ านวยความสะดวกต่อ
การใช้ชีวิตและการท างาน  

วัยสูงอายุ จะได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพ การด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
ของผู้สูงอายุ ทั้งผู้สูงอายุวัยต้นอายุ ผู้สูงอายุวัยกลางอายุ และผู้สูงอายุวัยปลาย มีอุปกรณ์ที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความทันสมัย มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ผู้สูงอายุให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ได้รับการบริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเอ้ืออ านวยต่อการด าเนิน
ชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมทางสังคม มีสุขภาพกายและใจที่ดี และเป็นแรงพลังในการช่วย
ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ  

โดยสรุป การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ได้นั้น 
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ คือ “คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์” ของประเทศ กล่าวคือ ประเทศที่มีคนที่มี
คุณภาพมีศักยภาพ ย่อมสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ส าหรับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ
เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการให้คนทุกคน
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียมกัน และมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงสอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

กำรศึกษำเป็นตัวแปรส ำคัญของกำรพัฒนำคนให้มีผลิตภำพ (Productivity) สูงขึ้น 
สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน มีจิตส านึก พฤติกรรม และวิถีชีวิตที ่ไม่
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต (Quality of 
life) ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มีระบบการจัดการทางสังคมที่เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนา มีการน าทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติ
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  สหประชาชาติสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในประเทศไทย
ในการแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
บ ร ิก ารและข ีด ค ว าม ส าม ารถด ้าน ส าธ ารณ ส ุข ขอ งร ัฐ  เ พื ่อที ่จ ะ ไม ่ทิ ้ง ใค ร ไว ้ข ้า งห ล ัง 
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สหประชาชาติผลักดันการเพิ ่มเบี ้ยช่วยเหลือผู ้ส ูงอายุ เด็ก และผู ้ พิการ และขณะนี ้ก าลัง
สนับสนุนรัฐบาลโดยการช่วยเฝ้าระวังกรณีความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงต่อเด็กตาม
เวลาจริง เพื่อช่วยให้ประเทศสามารถสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม สหประชาชาติยังได้ประเมินผล
กระทบทางเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน และอุตสาหกรรม และเพื่อส่งเสริมความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน สหประชาชาติได้ท าการสื่อสารไปยังผู้ใช้สื่อกว่า 21 ล้านคน เพื่อขยายขอบเขตการ
สื่อสารด้านความเสี่ยง และช่วยสร้างแนวทางในการโต้ตอบค าพูดที่แสดงความเกลียดชัง และ
ส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์  

เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable 
quality education and promote lifelong learning opportunities for all) ครอบคลุมการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (4.2) , ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (4.1), การเข้าถึงการศึกษาระดับเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัยที่จ่ายได้และมีคุณภาพส าหรับชายและหญิงทุกคน (4.3) , และในภาพรวมเยาวชนทุกคน
และผู้ใหญ่ส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ (4.6), เน้นให้ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศ
ในการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และกลุ่มเปราะบาง (4.5) นอกจากนี้
เป้าหมายนี้ยังส่งเสริมให้เพ่ิมจ านวนผู้ที่มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน และการเป็น
ผู้ประกอบการ (4.4), และเน้นให้ทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนอีกด้วย (4.7) ในเชิงนโยบาย เป้าหมายนี้จะเน้นให้มีการยกระดับอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการศึกษา
ให้อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และผู้มีเพศสภาวะหลากหลาย และสร้างสภาพแวดล้อมให้ปราศจากความ
รุนแรงต่อกลุ่มเหล่านี้ (4.a), ขยายโอกาสด้านทุนการศึกษาและการฝึกอบรมทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ (4.b), และเพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ ตารางแสดง
เป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายที่ 4 
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2. ควำมเชื่อมโยงของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) กับเป้ำหมำยย่อยของแผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ      
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บทที ่4 
สำระส ำคัญของแผนทีน่ ำทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

ที่ย่ังยืนด้ำนกำรศึกษำ (SDG4 Roadmap) 
 

1. ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืนด้ำนกำรศึกษำ เป้ำหมำยที่ 4 
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2. กำรด ำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน กำรก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
เพื่อขับเคลื่อน  

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้ก าหนด Roadmap     
เพ่ือน านโยบาย สู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ผ่าน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิด
การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDG4 และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด     
จึงได้ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในลักษณะชุดโครงการหลัก เพ่ือน าแผนสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยได้ก าหนดเป้าหมาย ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และเป้าหมาย
ของ SDG 4 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ควำมสอดคล้องเป้ำหมำย 
SDG4 กับแผนระดับ1-2-3 

ชุดโครงกำรหลัก โครงกำร เป้ำหมำย/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

SDG 4.2 
 

1.ยุทธศาสตร์ชาติ (3) 
 

2.แผนแม่บทฯ(11)  
แผนย่อย 2 
 

3.(ศธภ.9) ย.3 

โครงกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยใน
ระดับพื้นที ่
 

 1.อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย 
(อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์
อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) 
จ าแนกตามเพศ ร้อยละ100 
2.ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 
5 ปี ที่มีพัฒนาการ ทางดา้น
สุขภาพ การเรียนรู้ และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
ตามวัย จ าแนกตามเพศ  
ร้อยละ 90 

ศธภ. 9 

  โครงการพัฒนามาตรฐาน
และคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 ศธจ.ปราจีนบุรี 

  โครงการขับเคลื่อนพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัย   

 ศธจ.จันทบุร ี

  โครงการขับเคลื่อนพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 ศธจ.สระแก้ว 

  โครงการขับเคลื่อน
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดบัพื้นที ่

 ศธจ.ตราด 

  โครงการขับเคลื่อนพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัย   

 ศธจ.นครนายก 
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ควำมสอดคล้องเป้ำหมำย 
SDG4 กับแผนระดับ1-2-3 

ชุด 
โครงกำรหลัก 

โครงกำร เป้ำหมำย/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

SDG 4.4 
 

1.ยุทธศาสตร์ชาติ (2-3) 
 

2.แผนแม่บทฯ(11)  
แผนย่อย 3 
 

3.(ศธภ.9) ย.2-3 

โครงกำร 
จัดกำรศึกษำ 
เพื่อกำรมีงำนท ำ 

 1.สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่
ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
จ าแนกตามประเภททักษะ  
- ร้อยละของผู้มีงานท าที่ใช้
คอมพิวเตอร์ 
- ร้อยละของผู้มีงานท าที่ใช้
อินเทอร์เน็ต 

ศธภ. 9 

  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 

 ศธจ.
ปราจีนบุร ี

  โครงการ CWIE เรียนฟรี มีงานท า   ศธจ.จันทบุร ี
(ม.
เทคโนโลยี
ราชมงคล
ตะวันออก 
วิทยาเขต
จันทบุรี) 

  โครงการการแนะแนวการศึกษา
ต่อสายอาชีพเชิงรุกแบบเข้าถึง
ผู้ปกครอง เพิ่มความเข้มข้น
กระบวนการแนะแนวและ
ประสานความร่วมมือสรา้งความ
เข้าใจกับผู้ปกครองให้ช่วยแนะ
แนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 

 ศธจ.สระแก้ว 

  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การน ากระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเครือข่าย
สหวิทยาเขต 

 ศธจ.ตราด 

  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ประกอบการ
รายใหม่   

  
ศธจ.
นครนายก 
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เป้ำหมำย SDG4 ชุด 
โครงกำรหลัก 

โครงกำร เป้ำหมำย/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผู้รับผิดชอบ 

SDG 4.6 
 

1.ยุทธศาสตร์ชาติ(3) 
 

2.แผนแม่บทฯ(12)  
  แผนย่อย 1 
 

3.(ศธภ.9) ย.3 

โครงกำรส่งเสริม
กำรอ่ำนออกเขียน
ได ้

 1.ร้อยละการอ่านของ (อายุ
ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
2. อัตราการอ่านออกเขียนได้
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
3. อัตราการมีทักษะด้านการ
ค านวณของประชากรอายุ 15 
ปีขึ้นไป 
4. อัตราการอ่านออกเขียนได้
และมีทักษะดา้นการค านวณ 

ศธภ. 9 

  โครงการส่งเสริมการอ่านออก    
เขียนได้/รักการอ่าน 

 ศธจ.ปราจีนบุรี 

  โครงการเด็กยุคใหม่ ใส่ใจรักการ
อ่าน 
  

 ศธจ.จันทบุร ี
(โรงเรียนลัม
แบรต์พิชญาลัย) 

  โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้
อ่านออกเขียนได้ด้วยกระบวนการ 
PLC 

 ศธจ.สระแก้ว 

  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ภาษาไทย 

 ศธจ.ตราด 

  โครงการอบรมการผลิตและพัฒนา
สื่อส่งเสริมการอ่านแก่ครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษา โครงการ 
Coaching Teams เพื่อยกระดับ
คุณภาพ 

  
ศธจ.นครนายก 
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เป้ำประสงค ์
1. ส่งเสริมการดูแลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
   รอบด้านอย่างมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลตามวัย 
   ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
3. เน้นความร่วมมือรัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่    
    ผู้ปกครอง และชุมชน 
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เป้ำประสงค ์
1.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจัด 
     กิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบท่ี    
     หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะความรู้ที่จ าเป็นต่อ                 
     การท างานการประกอบอาชีพอิสระ การเป็น  
     ผู้ประกอบการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการฝึกอาชีพ 
    และการอบรมที่มีคุณภาพตอบสนองการสร้างอาชีพ 
    และเพิ่มคุณภาพชีวิต 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
   สารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต่อการประกอบ 
   อาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน           
   วัยแรงงาน  
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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เป้ำประสงค ์
1. ส่งเสรมิและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา            
   เพื่อเพิ่มคุณภาพ การศึกษาและทักษะการอ่านออก   
    เขียนได้และการคดิค านวณ 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทีม่ีมาตรฐาน หลากหลาย    
   สอดคล้องกับความสนใจและวิถชีีวิตของ 
   กลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง 
3. ส่งเสรมิการพัฒนาสื่อความรู้ สือ่ฝึกทักษะที่มีคุณภาพ   
    มาตรฐาน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชื่อมโยงผ่าน 
    ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัที่ทันสมยัและเขา้ถึงได้ 
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วิสัยทัศนก์ำรพฒันำกำรศึกษำ พ.ศ. 2566 – 2570

ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 9 
“ประชำชนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ อย่ำงมีคุณภำพ มีงำนท ำ  

มีคุณภำพชีวิตที่ดี ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 

พันธกิจ 

1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติไทย 

2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 

3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย 
4. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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เป้ำประสงค ์

1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจและพ้ืนที่
ชายแดน 

3. หน่วยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม 

5. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และส่งเสริมการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต 

6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 

 

โครงกำรหลักของส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำค 9  

ประกำศไว้ในปีงบประมำณ 2563 
1. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
2. โครงการสนองพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
4. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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บทที ่5 

กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน  
เป้ำหมำยหลักที่ 4 สู่กำรปฏิบัติ 

และกำรตดิตำมประเมนิผล 
 

“เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุม 
และเท่ำเทียม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

 
แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s 

SDGs Roadmap) เพ่ือใช้เป็นแผนส าหรับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการด าเนินงาน 6 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของแผนที่น าทางฯ ที่ 
สศช. แจ้งให้หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักด าเนินการจัดท าขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นรายเป้าหมายหลัก ซึ่งองค์ประกอบหรือแนวทางการด าเนินงานที่มีความส าคัญ
และส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ 1) การสร้างความตระหนักรู้ ทุกภาคส่วนเข้าใจ
หลักการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสร้างการตระหนักรู้ จะด าเนินการทั้งในระดับประเทศ
และท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
2) การมีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือให้มีหน่วยงานของ
รัฐหรือผู้รับผิดชอบบูรณาการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน 3) ภาคีการ
พัฒนา ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศไทย และสุดท้าย 4) การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน การติดตามและประเมินผลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการ
รายงานความก้าวหน้าจากทุกหน่วยงานของรัฐ  
  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยนโยบายของศึกษาธิการภาค 9 สนับสนุนให้จัดตั้งประชาคม
การศึกษาจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดหลัก มาใช้ในกระบวนการ
ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภาค เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในเชิงยุทธศาสตร์                
เพ่ิมบทบาทให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคราชการ เอกชน ประชาสังคม ภาควิชาการ และส่วนท้องถิ่น                
โดยให้แต่ละจังหวัดจัดตั้งประชาคมการศึกษา  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพ่ือเป็นกลไก
หลักของการด าเนินการ แนวความคิดดังกล่าวเป็นแนวความคิดศึกษาธิการภาค 9 ที่มอบนโยบาย           
ให้ด าเนินการ ในปี 2563 ได้ประกาศโครงการหลัก เพ่ือให้แต่ละจังหวัดด าเนินการให้เหมาะสมกับ
บริบทโดยมีเป้าหมายการจัดการศึกษาร่วมกัน การขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG 4 จึงอาศัยกลไก
ประชาคมการศึกษาจังหวัดเป็นกลไกหลักเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย SDG 4 ที่ได้
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ก าหนดไว้ โดยอาศัยขั้นตอน 1.ศึกษาความสอดคล้องเชื่อมโยง 2.สร้างกลไกการขับเคลื่อน             
3.ด าเนินงานตามโครงการหลัก 4.สนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ 5.ติดตาม
และรายงานผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ศึกษำควำมสอดคล้องเชื่อมโยงของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืนเป้ำหมำยท่ี  4  กับแผนพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 2 ก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนเป้ำหมำยที่  4  ในระดับภำค 

ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา โดยน าแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ มาวิเคราะห์ตามภารกิจของหน่วยงานเพ่ือวางผู้รับผิดชอบในประเด็นที่ 11 และ 12 
ภายใต้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงแผนระดับ 2 ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยอาศัยกรอบแนวคิดนโยบาย
สาธารณะซึ่งประกอบด้วย วงจรนโยบายได้แก่ การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลนโยบาย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะท าให้การศึกษานโยบาย เข้าใจทั้งภาพรวมและรายละเอียด
ของนโยบายจนสิ้นสุดกระบวนการ และเพ่ิมโอกาสให้นโยบายประสบผลส าเร็จ พร้ อมทั้งก าหนด
ตัวชี้วัดในระดับภาคให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทาง
ของการพัฒนา 

 
 

2. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนส ำหรับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9                         
โดยมีคณะกรรมกำรขับเคลื่อนสนับสนุนกำรขับเคลื่อนในนโยบำย PEC 

สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมการศึกษาจังหวัด การขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG 4  
ให้กับทั้ง 5 จังหวัด โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมการศึกษามีความเข้าใจในทิศทางการ
พัฒนาของการขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG 4  ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดหลักมาใช้โดยแนวคิด
ความร่วมมือ 4 ด้าน จากการศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎี จะเห็นได้ว่าแนวคิดความร่วมมือ หมายถึง 
การที่องค์การมากกว่าหนึ่ง องค์การเต็มใจร่วมกันท างาน มีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ มีการจัดท า ข้อตกลงร่วมกัน ก าหนดโครงสร้าง กฎเกณฑ์ การคิด การวางแผน การตัดสินใจ 
การก าหนดเป้าหมายการเป็นผู้น าการบริหารข้อตกลงการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรการใช้อ านาจ 
และการใช้ศักยภาพร่วมกัน รวมทั้งร่วมเป็นเจ้าของผลลัพธ์ร่วมกัน (ปิยากร หวังมหาพร , 2555) ซึ่ง
ความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านหลักการความร่วมมือ เป็นความร่วมมือในแบบพันธมิตร ที่เกิดจาก
การน าจุดแข็งหรือศักยภาพในทรัพยากรของแต่ละภาคส่วนมาใช้ร่วมกัน ยอมรับในศักยภาพซึ่งกัน
และกัน และจะต้องได้รับประโยชน์ในการด าเนินภารกิจของตนได้ดีขึ้น จึงต้องมีการก าหนดหลักการ
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และเป้าหมายร่วมกัน 2. ด้านโครงสร้างและกลไก เช่น การจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้าน
การศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม              
3.ด้านทรัพยากร หมายถึง มีการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างภาคส่วน รวมไปถึงการ
สนับสนุนงบประมาณ และ 4. ด้านกระบวนการความร่วมมือ ได้แก่ การด า เนินกิจกรรมร่วมกันจัด
ประชุมร่วมกัน ตลอดจนการท าข้อตกลงหรือสัญญาร่วมกันระหว่างภาคส่วน ในการจัดท าแผนระยะ
สั้นและระยะยาว ก าหนดขั้นตอนวิธีการร่วมกันอย่างชัดเจน มีการรายงานความก้าวหน้าและติดตาม
ผล ซึ่งเป็นการร่วมมือในระดับองค์กร  

 

3. ด ำเนินงำนตำมโครงกำรหลักเพ่ือน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนเป้ำหมำยที ่4   

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการด าเนินการจัดท าโครงการ
หลักที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ มีการวิเคราะห์กิจกรรมภายใต้โครงการ แล้วน ามาแยกหมวดหมู่ประเภท
เพ่ือประกาศเป็นโครงการหลักของภาค ที่จังหวัดจะด าเนินการเหมือนกัน มีเป้าหมายสอดคล้องกันทั้ง 
5 จังหวัด โดยจัดท าในรูปแบบของประกาศของส านักงานศึกษาธิการภาคที่สังเคราะห์มาเป็นโครงการ
หลักของภาค ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ว่าทุกจังหวัดจะต้องด าเนินการภายใต้ 
โครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว ซึ่งอาจจะเรียกชื่ออ่ืนหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม แต่เป้าหมายของการ
พัฒนาการศึกษาจะต้องเป็นเป้าหมายเดียวกันทั้งภาคซึ่งผลผลิตของกระบวนการนี้ คือ โครงการ/
กิจกรรม ที่เกิดจากประชาคมการศึกษาจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพ้ืนที่และทิศ
ทางการพัฒนาของจังหวัด 

4. สนับสนุนควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมขับเคลื่อน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเป้ำหมำยที่ 4   

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ด าเนินการตามโครงการหลักให้บรรลุเป้าหมาย SDG 4  
โดยปราศจากอุปสรรค  และประชาคมการศึกษาจังหวัดมีการจัดประชุม เพ่ือก าหนดเป้าหมายของการ
พัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทเชิง
พ้ืนที่ของจังหวัดอีกด้วย  
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5. ติดตำมและรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้วยโปรแกรมกำร
ประชุมทำงไกล เพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนโยบาย เพ่ือให้ทราบถึง
ความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการน าโครงการไปปฏิบัติ  ซึ่งควรประเมินทุกขั้นตอน         
(สมพิศ : 2547)  จุดมุ่งหมายของการติดตาม เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
และใช้ทรัพยากรได้เต็มที่ คุ้มค่า อย่างประหยัด และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
น าไปสู่แนวทางแก้ไข ปรับปรุง ปัจจัยน าเข้า และกิจกรรมต่างๆ  และสุดท้ายเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
โครงการบรรลุผลส าเร็จ การติดตามและประเมินผลการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ จึงมีแนวทางและกระบวนการส าคัญดังนี้  

   1. แต่งตั้งคณะท างาน คณะกรรมการที่ส าคัญๆ ได้แก่ คณะทางานสร้างเครื่องมือ
การติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  
    2. ก าหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลและรายงานให้เหมาะสมในแต่ละ
ปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา  
   3. สร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผน ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  
   4. เสริมสร้างกลไกการติดตาม ตรวจสอบให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยการ
สนับสนุนให้ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาภาค และ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของงาน  
   5. ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตามประเมินผล จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับ
แผน หรือจัดท าแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป  
   6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา      
   7. ทบทวนและพัฒนารูปแบบเพ่ือเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9     
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กรอบแนวคิดกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  
  (PEC.REO.9 SDG4 Roadmap) 

โดยใช้แนวคิดควำมร่วมมือ 4 ด้ำน ผ่ำนกลไกประชำคมกำรศึกษำจังหวัด PEC 
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 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
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4. นำงสำวทัศนีย์  ช่ำงชุบ     นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  เนื้อหารายละเอียด               
5. นำงสำวสุภำภรณ์  นฤภัย      นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  เนื้อหาและรูปเล่ม   
 
 

หน้าปกแผนที่น าทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา             
(SDG4 Roadmap)ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

จ านวน 61 หน้า 
  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  


