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การปฏิรูปการศึกษาไทยกับโอกาสของอาชีวศึกษาเอกชนการปฏิรูปการศึกษาไทยกับโอกาสของอาชีวศึกษาเอกชน

โดย ดร.สมศักด์ิ  ดลประสิทธิ์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย ดร.สมศักด์ิ  ดลประสิทธิ์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา



2



3



4



5



6



7



8

การถ่ายทอดยทุธศาสตร์ชาติสู่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12การถ่ายทอดยทุธศาสตร์ชาติสู่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12
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10

นโยบายรัฐบาล ข้อ 4นโยบายรัฐบาล ข้อ 4

การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

➢ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงาน
ทีม่ทีักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ



แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579

11



ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ กับ แผนการศึกษาแห่งชาติ

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 
ความม่ันคง 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ
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การเสริม 
สร้างและ
พัฒนา

ศักยภาพ 
ทุนมนุษย์

การสร้าง
ความ

เป็นธรรม
ลดความ
เหลื่อมล ้า
ในสังคม

การสร้าง
ความ

เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ

แข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิงแวดล้อม
เพื่อการ 

พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 

และ            
ธรรมาภิบาล 

ภาครัฐ

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน

และระบบ 
โลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

วิจัย            
และ

นวัตกรรม

การ
พัฒนา
ภูมิภาค 
เมือง         

และพื นที่
พิเศษ 

แผ
นก

าร
ศึก

ษา
แห

่งช
าต

ิ
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ศ.
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–
๒๕
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การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสรมิ

คุณภาพชีวิตที่เปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดการศึกษา
เพื่อความม่ันคง
ของสังคมและ
ประเทศชาติ

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ 

บริหารจัดการ

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 

และความ
เท่าเทียม

ทางการศึกษา

การศึกษา ๔.๐ : ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์

การพัฒนาศกัยภาพ
คนทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

การผลิตและพฒันา
ก้าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ความ
ม่ันคง

การต่าง 
ประเทศ 
ประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

และ
ภูมิภาค 
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กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ

การจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง

ของสังคม                    
และประเทศชาติ

การผลิตและพัฒนา
ก้าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อ
สร้างขีดความสามารถ                         
ในการแข่งขันของ

ประเทศ

การพัฒนา
ศักยภาพ                     

คนทุกช่วงวัย               
และการสร้าง             

สังคม                    
แห่งการเรียนรู้

การสร้างโอกาส                     
ความเสมอภาค 
และความเท่า

เทียมทาง
การศึกษา

การจัด  
การศึกษาเพื่อ       

สร้างเสริม
คุณภาพชีวิต                   
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ

ระบบบริหาร             
จัดการศึกษา

1

654

32

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชีวิตอย่างเป็นสุข                  
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

การเข้าถึงการศึกษา 
(Access)

ความเท่าเทียม
(Equity)

ประสิทธิภาพ
(Efficiency)

คุณภาพการศึกษา
(Quality)

ตอบโจทย์บริบท                    
ท่ีเปลี่ยนแปลง 
(Relevancy)

เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

6 ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์สุดท้าย

Output Outcome13



หลักการ/แนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
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นักเรียนใน                   
เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้                 
มีคะแนน O-Net 
แต่ละวิชาร้อยละ 

50 ขึ นไป

ระดับ
ความสามารถ          

การใช้
ภาษาอังกฤษ      

ของบัณฑิตตาม
มาตรฐานCEFR 

สูงขึ น

ผลคะแนน 
PISA เฉลี่ย 
ของนักเรียน
อายุ 15 ปี 
เพิ่มขึ น

ความพึงพอใจ
ของสถาน

ประกอบการ 
ต่อผู้จบ

การศึกษา
เพิ่มขึ น

การแสดงออก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของ

นักเรียน เพิ่มขึ น

การอ่านของ
คนไทย 
เพ่ิมขึ น

สถานศึกษา             
ท่ีมีการจัด     

การเรียนการสอน /
กิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง               

ความเป็นพลเมือง

จ้านวนโครงการ 
วิจัยเพ่ือสร้าง

องค์ความรู้ท่ีใช้
พัฒนาประเทศ 

เพ่ิมขึ น

งานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติ 
เพ่ิมขึ น

สถานศึกษามี
คุณภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ

เพ่ิมขึ น

ความแตกต่างของ
คะแนน O-Net 
คณิตศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษ
ลดลง

นักเรียนมีคะแนน 
O-Net แต่ละวิชา
ร้อยละ 50 ขึ นไป

เด็กแรกเกิด–5 ปี 
มีพัฒนาการ

สมวัย

16

95%



จ้านวนโรงเรียนขนาด
เล็กท่ีไม่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง ปรับปรุงโครงสรา้ง                

การบริหารงานของ ศธ.

สัดส่วนงบประมาณ 
Agenda สูงขึ น 

เมื่อเทียบกับ Function 
(60 : 40)

ระบบการประกันคุณภาพ 
ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษาสัดส่วนผู้เรียนเอกชน
สูงขึ น เมื่อเทียบกับรัฐ 

(50 : 50)
สถานศึกษาท่ีปลอด
ยาเสพติดเพ่ิมขึ น

ระบบบริหารงานบุคคล
ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษามีประสิทธิภาพ มีกลไกส่งเสริมให้                  
ทุกภาคส่วนสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
ปรับระบบการจัดสรร
เงินไปสู่ด้านอุปสงค์

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ความเป็นอิสระ และความ
รับผิดชอบของสถานศึกษา

มีฐานข้อมูล                         
ด้านการศึกษา ฐานข้อมูล
รายบุคคลด้านการศึกษา ภาคประชาสังคม                          

มีส่วนร่วมจัดการศึกษา
ประชารัฐเพ่ิมขึ น

ระบบเครือข่ายดิจิทัล
มีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากร                                 

ทางการศึกษา
ได้รับ การพัฒนา

อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราเด็ก                       
ออกกลางคันลดลง
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ร้อยละของผู้เรียน                
ท่ีเรียนในระบบ              

ทวิภาคี/สหกิจศึกษา                           
ในสถานประกอบการ               

ท่ีมีมาตรฐาน 
เพ่ิมขึ น

อันดับ
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการศึกษา 
ดีขึ น (IMD)

จ้านวน
สถาบันอุดมศึก
ษาท่ีอยู่ใน 200

อันดับแรก                
ของโลก

ร้อยละของ
โรงเรียน

ท่ีจัดการศึกษา 
STEM ศึกษา 

เพ่ิมขึ น

มีฐานข้อมูล
ความต้องการ

ก้าลังคน
ตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม

จ้านวน
หลักสูตร

ท่ีจัดทวิวุฒิ 
เพ่ิมขึ น

อัตราการมีงานท้า
ภายใน 1 ปี                    
ของผู้จบ

อาชีวศึกษา                    
(ไม่นับศึกษาต่อ) 

เพ่ิมขึ น

อัตราการมีงาน
ท้า ภายใน 1 ปี                 

ของผู้จบ
อุดมศึกษา
เพิ่มขึ น

อันดับความ               
พึงพอใจของ                          

สถานประกอบการ                  
ต่อผู้จบการศึกษา

เพ่ิมขึ น

สัดส่วนผู้เรียน
วิทยาศาสตร์ :
สังคมศาสตร์

สัดส่วน
อาชีวศึกษา : 
สามัญศึกษา

ร้อยละของ
ประชากร                     

วัยแรงงานท่ีจบ
การศึกษาระดับ 
ม.ปลายหรือ

เทียบเท่า เพ่ิมขึ น18



6 ยุทธศาสตร์  ของแผนการศึกษาแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม 
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายที่ 1 : ก้าลังคนมีทักษะที่ส้าคัญจ้าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

• มีฐานข้อมูลความต้องการก้าลังคน (Demand) จ้าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 
• สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา
• สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ 
• ร้อยละของก้าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ น

ตัวชี วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

เป้าหมายที่ 2 : สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน

• สัดส่วนการผลิตก้าลังคนระดับกลางและระดับสูงจ้าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาในสาขาวิชา                             
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ น 

• ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน
ตามมาตรฐานที่ก้าหนดเพิ่มขึ น 

• จ้านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ น
• จ้านวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ น
• ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและ

หน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ น

ตัวชี วัด
ที่ส้าคัญ เช่น
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เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

• สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพ่ิมขึ น 
• สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศเพิ่มขึ น
• จ้านวนโครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมท่ีน้าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ น
• จ้านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ น
• จ้านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ท่ีได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ น
• ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ น

ตัวชี วัด
ที่ส้าคัญ เช่น

แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก้าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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บทบาทของชุมชน/ประชาชน
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บทบาทของ

ภาคเอกชน/สื่อมวลชน
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