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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการศึกษาถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย 
และสังคมโลก ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย บริบทภายนอกประเทศ และบริบทภายในประเทศ ดังนี้ 
 

บริบทภายนอกประเทศ 
1. Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน1 
 

 
แผนภาพที่ 2-1 แสดงเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) 

 

เปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) สิ้นสุดลงในปี  
พ.ศ. 2558 UN จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือก าหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (post-2015 
development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาภายหลัง 
ปี พ.ศ. 2558 คือ การจัดท าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ซึ่งมี
ทั้งหมด 17 เปูาหมาย ดังนี้ 

เปูาหมายที่ 1  ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่  
เปูาหมายที่ 2  ขจัดความหิวโหย บรรลุเปูาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้นและ

ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน  
เปูาหมายที่ 3  รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงวัย 
เปูาหมายที่ 4  รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
เปูาหมายที่ 5  บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง 
เปูาหมายที่ 6  รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและการมีสุขาภิบาลที่ยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 7  รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืน ทันสมัย 

      
1 http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/ 
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เปูาหมายที่ 8  ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงาน
ที่มีคุณค่า 

เปูาหมายที่ 9  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม 

เปูาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
เปูาหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน  
เปูาหมายที่ 12 รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
เปูาหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และผลกระทบ  
เปูาหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับ

การพัฒนาที่ยั่งยืน  
เปูาหมายที่ 15 ปกปูอง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ทางบกที่ยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 17 สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

2. สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก2 
เศรษฐกิจโลกในระยะ 5 ปีข้างหน้ายังมีแนวโน้มขยายตัวช้าและมีความเสี่ยงจากความผันผวนใน

ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงส าคัญ ได้แก่ ความไม่
แน่นอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินของมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการเงิน และการประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนี้ การเปิดเสรี
ทางการค้าก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งภาคการบริการและการท่องเที่ยว ท าให้ประเทศไทยต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการ
ใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน ทั้งนี้ปัจจัย
ภายนอกที่คาดว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่  

1) ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เศรษฐกิจเป็นแหล่ง
วัตถุดิบ แรงงาน และตลาดที่มีก าลังซื้อทั้งบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้  ทั้งนี้ภูมิภาคเอเชีย จะเป็น
ศูนย์กลางพลังอ านาจทางเศรษฐกิจของโลกมีการไหลเข้าของการลงทุนในภาคการผลิตสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน และเป็นห่วงโซ่การผลิตที่ส าคัญของโลกหรือเป็น “โรงงานผลิตแห่งเอเชีย” 
เพ่ือส่งออกสู่ตลาดโลกและดึงดูดให้ประเทศมหาอ านาจเดิมเข้ามารวมกลุ่มและขยายบทบาททางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคมากขึ้นผ่านการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ทั่วโลกเพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง  

2) ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เช่น Application ทางการเงิน Crowd 
Funding และ Financial Platform เป็นต้น ประกอบกับการเปิดเสรีภาคการเงินในอาเซียน ท าให้เกิดการแข่งขัน
ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ภาคการเงินของไทยต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน        
2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564). (2559,30 ธันวาคม).  
  ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม 133 ตอน 115 ก. 
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3) การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี 2558 ทั้งในภาคสินค้าและบริการ โดยเฉพาะภาค
การเงิน ซึ่งเป็นโอกาสส าคัญหลายประการ อาทิ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงาน อย่างเสรีการลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศซึ่งท าให้ภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเอง ให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น รวมทั้งการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขั บเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน การเงิน การบริการ และการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ในขณะ
ที่การแข่งขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงขึ้นทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการสินค้าเกษตร ไทยจะ
แข่งขันยากขึ้นจากการเริ่มลดภาษีสินค้าของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม การเคลื่อนย้ายเสรี
แรงงานทักษะที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค และการที่หลายประเทศมีเปูาหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
ในอนาคตที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ท าให้การพัฒนาของแต่ละประเทศ
ต้องค านึงถึงความได้เปรียบเฉพาะตัวในการวางต าแหน่งทางยุทธศาสตร์การค้า สินค้า และบริการของตนเอง ซึ่ง
ไทยต้องผลักดันการลงทุนของไทยไปประเทศอาเซียนมากข้ึน 

4) รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้น และมีการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น เพ่ือขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสที่เปิดกว้างขึ้น
ส าหรับการค้าและการลงทุน แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะรุนแรงขึ้นทั้งในรูปของกลุ่มประเทศและส าหรับแต่
ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) นั้น เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่ า ประเทศไทยจึงต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์การแข่งขันและความร่วมมือระหว่างประเทศที่ชัดเจนขึ้นทั้งในเรื่องฐานตลาดการค้าการลงทุนในอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค ระดับโลก และในสาขาการผลิต การบริการ ที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้
จะต้องใช้ประโยชน์จากภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศและการด าเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศมา
ยาวนาน และจากการด าเนินนโยบายส่งเสริมให้เป็นเทศไทยเป็นฐานที่ตั้งบริษัทแม่และศูนย์ปฏิบัติการประจ า
ภูมิภาค การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ตามที่ก าหนดในแผนการลงทุนและความ
เป็นเลิศในหลายอุตสาหกรรมและบริการ อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและบริการท่องเที่ยว 
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บริบทภายในประเทศ 
1. รัฐธรรมนูญ ปี 2560 3 

มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็น

พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  
การจัดท า การก าหนดเปูาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปูาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย 

มาตรา 275 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ  
      

2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 4  
 

 
แผนภาพที่ 2-2 แสดงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 

 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

      
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. (2560, 6 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอน 40 หน้า 17,89. 

4 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ). มิถุนายน 2561. 
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พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ 
รับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมาย
ก าหนด ซึ่งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ร่างยุทธศาสตร์ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แล้ว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนา ยกระดับ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่
จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและ
กระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย 
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ มีใคร
ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”  
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
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และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่
ก าหนด 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง

กลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่

หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปู

ทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 

โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

และบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น

ใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 

บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบันพร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย

สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการ

ยกระดบัรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ใน

คราวเดียวกัน 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนา

ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 

สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 

มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อ ง มีทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที ่21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้

และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 

เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนาที่

ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม

ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและ

ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ

จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม

ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐ

ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
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5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมาย

การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุ กมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง

บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้านอันจะน าไปสู่ความยั่งยืน

เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการ

พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย

ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือใน

การให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างาน

ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล

เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกัน

และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง

จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มี

เพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อ

การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความ

ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

3. แผนปฏิรูปประเทศ 5 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูป

ประเทศ และให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่ก าหนด โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การ
มีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการ
ด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา และเมื่อ
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

      
5 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน. (2561,6 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา 
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แผนภาพที่ 2-3 แสดงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 
แผนปฏิรูปประเทศ  11  ด้าน ประกอบด้วย 

1) ด้านการเมือง การธ ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ 
บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองด าเนิ นกิจกรรม
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี 

2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน”บนหลักธรรมา 
ภิบาลเพื่อให้ภาครัฐได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) 

3) ด้านกฎหมาย กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

4) ด้านกระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือ
วางรากฐานระบบสังคมการเมืองของประเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างกระบวนการ
ยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อมั่น และเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง ด้วยการได้รับ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่มีความเหลื่อมล้ าในการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างระบบการสอบสวนและงานนิติ
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วิทยาศาสตร์ที่ประชาชนเชื่อมั่นในความรวดเร็วและถูกต้อง ขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการอ านวย
ความยุติธรรมโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ และระบบการลงโทษกับการดูแลสอดส่องผู้พ้นโทษที่ท าให้สังคมเกิดความ
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนการมีกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

5) ด้านเศรษฐกิจ ยกระดับผลิตภาพ (higher productivity) และความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับประเทศให้สูงขึ้น (more competitive) มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน (more inclusive) 
มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (more sustainable) ลดความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น (high performance economic 
institution) 

6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา 
ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม 
มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ 

7) ด้านสาธารณสุข ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบใน
การดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพและการอภิบาล
ระบบที่ด ี

8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท า
หน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
จรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชนด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร
คือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย และการให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่
ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติและปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

9) ด้านสังคม ให้คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่
แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง 

10) ด้านพลังงาน ปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงานสร้างแผนจัดหาที่ได้รับการยอมรับ ส่งเสริม
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และก าหนดทิศทางการพัฒนาและการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ 
ตลอดจนเพ่ือให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้าง พ้ืนฐานตามแผนการจัดหาที่
ปรับปรุงใหม่ กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงานและเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศได้อย่างมีนัยส าคัญ 

11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการ
ควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบั งคับใช้มาตรการทางวินัยและ
กฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ 
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4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) 6 
ความมั่นคงของชาติเป็นรากฐานส าคัญที่ท าให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและคนในสังคมอยู่ดี

มีสุข ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันพร้อมที่จะเผชิญและสามารถบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วย
เหตุนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ เพ่ือเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศ
ทางการด าเนินการปูองกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 52 บัญญัติให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์
ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร 
การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ก าลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 มาตรา 13 คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติขึ้นตามข้อเสนอแนะของสภาความมั่นคงแห่งชาติประกอบกับ มาตรา 14 
บัญญัติให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ต้องมีสาระครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศ 
นโยบายต่างประเทศ และนโยบายการทหารกับเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติให้สอดคล้อง
ต้องกันเพื่อให้กิจการของหน่วยงานของรัฐสามารถประสานกันได้อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติ และ
อย่างน้อยต้องก าหนดเปูาหมายและแนวทางการด าเนินการในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) 
การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 2) การปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 3) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
ศักยภาพการปูองกันประเทศ และ 4) การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ ประกอบด้วย 
นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
นโยบายที่ 2  สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  
นโยบายที่ 3 ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
นโยบายที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
นโยบายที่ 6 ปกปูอง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  
นโยบายที่ 7 จัดระบบ ปูองกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  
นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน  
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
นโยบายที่ 10 เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 
 

      
6 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564). ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
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นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร  
นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
นโยบายที่ 14 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกัน  
นโยบายที่ 15 พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  
นโยบายที่ 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 7 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนแรกที่ถูกใช้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การ
ขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนา รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ต้องด าเนินการในช่วง  
5 ปี โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่ส าคัญในช่วง 
5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะท าให้ระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทางการเงินและการคลังภาครัฐ และ
ระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  

 

 
แผนภาพที่ 2-4 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

 (พ.ศ. 2560–2564) 
 

 

      
7  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564). (2559,30 ธันวาคม).  
  ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม 133 ตอน 115 ก. 
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นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่ก าหนดพ้ืนที่
เปูาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปูาหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและก ากับให้การขับเคลื่อน
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเปูาหมายรวมของประเทศ รวมทั้งได้
ก าหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อน  
การปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง 5 ปี 

ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

1. การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที ่
7. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการ

ผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือ
สร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต 

8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้

เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต 
10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต 
11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือ

สังคม 
12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
13. การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 
14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
15. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถ

และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก 
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 

16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและให้สามารถแข่งขันได้ 
20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ 
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เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่

ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 

มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ด ีมีความเจริญ งอกงาม

ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 15  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์
คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ทุนทาง
ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณ
หรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น  และรักษา
คุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

4. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคม
ลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัด และการลักลอบขนส่ง
สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความ
เชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการ
แทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐ
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ที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด า เนินธุรกิจใน
ประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น 
และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัว
ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
 

 
แผนภาพที่ 2-5 แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและ

พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

มุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน 
แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

มุ่งเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถ
ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุน
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ภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นให้
เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
มุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิเวศน์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน  
เน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  สังคม 

มีความสมานฉันท ์ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  ประเทศไทย 
มีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคาม
อ่ืน ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  

เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้
กระท าความผิด 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
มุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การ

พัฒนาระบบขนส่งทางราง และทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยาย
ขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร และท่าอากาศยานในภูมิภาค 
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์  และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้าน
พลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย  และลดการพ่ึงพาก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
เน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  และการเพ่ิม

ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ  
มุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาค และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การ

เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบ
การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดน 

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
มุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้

ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ 
การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนว
ระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 
 

6. นโยบายส าคัญของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 8 
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก

ประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆ กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่
ประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution 
อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้วางไว้ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่
ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชา
รัฐ” โดยมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษา
ไปพร้อม ๆ กัน 

ในอดีตจะพบว่าประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจาก Thailand 1.0 
ที่เน้นเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม มาสู่ Thailand 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และพัฒนาสู่ Thailand 3.0 ที่เน้น
อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จวบจนปัจจุบัน Thailand 3.0 เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กระแสโลกาภิวัตน์เปิด
กว้าง มีการหลั่งไหลของทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศ ท าให้อุตสาหกรรมไทยมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า มาเป็นการส่งเสริมการ
ผลิตเพ่ือส่งออก ค่านิยมชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุนิยม ปัจเจกนิยม สุขนิยม และสากลนิยม ได้เข้ามาแทนที่ค่านิยม
ดั้งเดิมท่ีเน้นการเอื้อเฟ้ือแบ่งปัน ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง การมีครอบครัวที่อบอุ่น และท้องถิ่นนิยม 
 

      
8 Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน.  2559 พฤศจิกายน.  
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แผนภาพที ่2-6  แสดงโมเดลประเทศไทย 4.0 

 
กลไกขับเคลื่อน ไทยแลนด์ 4.0  

ไทยแลนด์ 4.0 มีเปูาหมายเพ่ือหลุดพ้น 3 กับดัก โดยปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อนการเติบโตชุด
ใหม ่(New Growth Engines) เพ่ือเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง” ภายในปี 2575 ดังนี้  

1. หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการสร้างความมั่งคั่งผ่านกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ (Competitive Growth Engines) เพ่ือก้าวสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยเปลี่ยนจาก “ท ามากได้น้อย” เป็น “ท าน้อยได้มาก 

2. หลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมล้ า ด้วยการสร้างความม่ันคงผ่านกลไกการกระจายรายได้ โอกาส 
และความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม (Inclusive Growth Engine) โดยเน้นการปรับเปลี่ยนจากความมั่งคั่งที่กระจุกเป็น
ความมั่งค่ังที่กระจาย ด้วยหลักคิดที่ว่า “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

3. หลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุล ด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่านกลไกการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลสู่ “การพัฒนาที่สมดุล” 

 
แผนภาพที ่2-7 แสดงกลไกขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 
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เป้าหมาย ไทยแลนด์ 4.0  ก าหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้  

1. ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” 

(Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 

2. ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม (Social Well-beings) เป็น “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้าง

หลัง” (Inclusive Society) ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม เพ่ือสร้างหลักประกัน

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟ้ืนความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม 

ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 

3. การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้

เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง” 

4. การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) มี “ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพ

ตามภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่ า”อย่างเต็มรูปแบบ 

ทิศทางการพัฒนาโมเดล Thailand 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ซึ่งประกอบไปด้วย 5 วาระ ดังนี้  

วาระท่ี 1 : การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง  

วาระท่ี 2 : การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  

วาระท่ี 3 : การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

วาระท่ี 4 : การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด และ 77 จังหวัด  

วาระท่ี 5 : การบูรณการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 9 
 

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการพัฒนา

กลไกเพ่ือการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศมาตลอด ในระยะแรกมีการใช้โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้จึงมีการพ่ึงพาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก 

โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศ  

ระยะต่อมาเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมจึงมีการใช้โมเดลประเทศไทย  2.0 ซึ่งเน้นใน

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เริ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า ตามด้วยโมเดลประเทศไทย 

3.0 ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกมากขึ้น เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี 

ยานยนต์ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพใน

การผลิตและการให้บริการข้ันพื้นฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 
 

      
9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579). กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ตุลาคม 2559 
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แผนภาพที่ 2-8 แสดงโมเดลขับเคลื่อนความมั่งค่ังของประเทศไทย 
 

ภายใต้โมเดล ประเทศไทย 3.0 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหากับดักประเทศ

รายได้ขนาดปานกลาง (Middle Income Trap) ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้หรือปัญหาความไม่เท่า

เทียมกัน (Inequality Trap) และปัญหากับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) อีกทั้งยังมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันต่ า 

ดังนั้นในการที่จะก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปประเทศอีกครั้งด้วยความร่วมมือของ

ทุกภาคส่วนโดยใช้ โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเครื่องมือในการน าประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง

ที่มีความมั่งคั่งและยั่งยืน พัฒนาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจาก

การขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนจากการให้บริการ

พ้ืนฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง โดยต้องขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่ส าคัญ ได้แก ่ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  
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จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว ประเทศไทย 4.0 จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบ
ใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องมี
รายได้มากข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

2. เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐต้องให้
ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพ
สูงและเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDE)  

3. เปลี่ยนจากการให้บริการแบบเดิม (Traditional Services) ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า 
ไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง (High Value Services)  

4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ไปสู่ความม่ังคั่ง 
3 กับดักส าคัญที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน อันประกอบด้วย กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

(Middle Income Trap) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา 
(Imbalance Trap) ถือเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างโมเดลใหม่ในการพัฒนา
ประเทศขึ้นมา คือ โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะสามารถพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นทั้ง 3 กับดัก พร้อมกับการ
น าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 จะประกอบด้วย
กลไกในการขับเคลื่อนความมั่งค่ัง (Engines of Growth) เพ่ือสามารถพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งได้ ดังต่อไปนี้ 
 

 
แผนภาพที่ 2-9 แสดงการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ไปสู่ความม่ังคั่ง 
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1. กลไกการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
กลไกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพ่ือการยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) มี

เปูาหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Country) ไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค ์

2. กลไกการขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม  
กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) 

มีเปูาหมายเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ การสร้างโอกาสและความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียมเพ่ือตอบโจทย์ประเด็น
ปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติต่าง ๆ 

3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) เนื่องจากการ

สร้างความม่ังคั่งของประเทศไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ 

การพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แล้วก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนั้น 
จ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอันเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาในด้านความคิด
สร้างสรรค ์และนวัตกรรมต่าง ๆ 

 
แผนภาพที่ 2-10 แสดงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม ตามมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ
แนวโน้มในการเติบโตในอนาคต ได้แก่  

กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve)  
อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าการค้าเป็นจ านวนมาก แต่หากขาดการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยี
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สมัยใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มนี้จะถึงจุดอ่ิมตัว และมีความสามารถในการเติบโตต่ า จึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม ่ๆ มาช่วยพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เติบโตต่อไปได้  

กลุ่มที ่2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) 
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุ่มนี้มีความสามารถในการ

เติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ยังมีผู้ประกอบการน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง 
มูลค่าทางเศรษฐกิจยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้  

กลุ่มที ่3 อุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูป  
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีแบบเดิมในการผลิต มีความสามารถในการเติบโตจ ากัด และ

บางอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้จ าเป็นต้อง
มีการปฏิรูปอุตสาหกรรมใหม่ เช่น การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหญ่ เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มี
การเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพ่ือให้อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้สามารถพัฒนาต่อไปได้ 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมานั้น อุตสาหกรรมกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ซึ่งได้แก่ การต่อยอด
อุตสาหกรรมกลุ่มเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เป็นอุตสาหกรรม
เปูาหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการต่อยอดและสร้าง S-curve ตัวใหม่ ซึ่งเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) และเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ประเทศก้าว
เข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยมี 5 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้ง 
2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

 
แผนภาพที่ 2-11 แสดงอุตสาหกรรมกลุ่ม First S-Curve และ New S-Curve 
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ดังนั้นเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทย เป็นเครื่องยนต์ส าคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เติบโต

อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) จึงได้

ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก” โดยตั้งเปูาหมาย

การพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นเปูาหมายการพัฒนาที่จะส่งผลให้

ประเทศไทยสามารถขยับสู่การเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี 2579 ตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดย

ก าหนดเปูาหมายไว้ 5 ประการ ในอีก 20 ปีข้างหน้า คือ  

1. ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี  

2. การลงทุนเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี  

3. มูลค่าการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี  

4. ผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: TFP) ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 2 ต่อปี  

5. มีนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (New Warrior 4.0) จ านวน 150,000 ราย  

ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ จะมุ่งเน้น 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายที่เป็น

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (First S- Curve and New S-

Curve) โดยจ าแนกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้แก ่

 

 
แผนภาพที่ 2-12 แสดงกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี 
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1. กลุ่มเกษตรแปรรูป อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เกษตร

แปรรูป อุตสาหกรรมชีวภาพ  

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร 

อุปกรณ์การแพทย ์และบริการทางการแพทย์  

3. กลุ่มเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม อุปกรณ์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์ เช่น อุตสาหกรรม

ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม หุ่นยนต์ อากาศยานและชิ้นส่วน 

4. กลุ่มดิจิทัล เช่น เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์ ธุรกิจพัฒนาและ

ให้บริการซอฟต์แวร์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Data Center Cloud Computing  

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม

แฟชั่น (สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ) อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (เฟอร์นิเจอร์และ

ชิ้นส่วน ของขวัญ ของช าร่วยและของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว ของเล่น แก้วและกระจก 

เซรามิก) อุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์และแอนิเมชั่น (ภาพยนตร์ การพิมพ์ สิ่งพิมพ์) 

กรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 

ยุทธศาสตร์หลัก โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที ่1 ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมทีข่ับเคลื่อนด้วยปัญญา  

ยุทธศาสตร์นี้มีเปูาหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย เพ่ิมการใช้

งานด้านดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิตในกลุ่ม SMEs เพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation 

Driven Enterprise: IDE) ลดปริมาณของเสียและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเปูาหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปญัญา  

ยุทธศาสตร์นี้มีเปูาหมายในการปฏิรูปองค์กรภาครัฐเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเปูาหมาย  

เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายในพ้ืนที่เปูาหมาย  เพ่ิมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา  

เพ่ิมจ านวนนักวิจัยในอุตสาหกรรมเปูาหมาย เพ่ิมจ านวนสิทธิบัตรจดทะเบียนต่อประชากร และเพ่ิมจ านวนแรงงาน

คุณภาพเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก  

ยุทธศาสตร์นี้มีเปูาหมายให้รูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่ที่มีมูลค่าสูง พัฒนารูปแบบและเพ่ิมการใช้ดิจิทัลเพ่ือการจัดหา

วัตถุดิบและการท าตลาดระดับโลก เพ่ิมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยไปยังต่างประเทศเปูาหมายและเพ่ิมการ

ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย รวมทั้งเพ่ิมการขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุ่มเปูาหมาย

ไปยังตลาดต่างประเทศ 
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8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) 10 
การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการ

รับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา 
ของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ยุค 4.0 และน าผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – 2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับ
บริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการสถานศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา ทั้งที่เกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา 
และจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ เพ่ือน ามาก าหนดแนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ เปูาหมายตัวชี้วัด และแนวทางการ
พัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ส าคัญ และการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี้  
 

 
แผนภาพที่ 2-13 แสดงแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) 

 

      
10 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579). ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 
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แนวคิดการจัดการศึกษา 
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการ

จัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของ
คนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤต
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ 

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ จาก
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือน า
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลงเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเปูาหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity 
and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – 
cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ
การรู้เท่าทันสื่อ (Communication, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
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เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย 53 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย เปูาหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง  (Access) มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟร ีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
15 ปี เป็นต้น 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่
ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปี
สูงขึ้น เป็นต้น 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เปูาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วน
ผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรก
ของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และเปูาหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ
จึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเปูาหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปี
แรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน 

 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา  

ภายใต ้6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ
เปูาหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  
และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) 
และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าวเพ่ิมข้ึน และสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยแนวทางสันติวิธีเพ่ิมขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน มีระบบ กลไก และมาตรการที่
เข้มแข็งในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาที่มี
คดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการ
ดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงาน
และโครงการส าคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการ
ก าลังคน (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่
ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง จ าแนก
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ตามระดับ/ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจ
ศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น จ านวนหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมขึ้น จ านวนสถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษา
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2.3  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐ
เพ่ิมข้ึน สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพ่ิมขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 
10,000 คน เพ่ิมขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น 
และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น เป็นต้น โดยได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น 
โครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเปูาหมาย เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

3.1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย 
และมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัด
กิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

3.2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่นเด็กแรกเกิด – 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัย
ได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 



67 

 

3.3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
คุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น 
และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

3.4  แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้
ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือจัดรายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมข้ึน สื่อต าราเรียน และสื่อ
การเรียนรู้ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการ
พัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

3.5  ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มี
ระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่
ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น 

3.6  ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และ
จังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้นมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่เอ้ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครู  
เป็นต้น 

3.7  คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ เช่น ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มข้ึน และระดับ
ความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ิมขึ้น เป็นต้น โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยน
ค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพัฒนาระบบและ



68 

 

กลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการ
ที่ส าคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะทาง
เศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น 

4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย มีตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมี
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ เป็นต้น 

4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มี
ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถ
เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบ
สารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นระบบเดียวกัน ทั้งครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพ่ิมโอกาส
และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและ
เข้าถึงได ้และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย 
ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น คร/ูบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
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5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติเพ่ิมขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศในสาขาต่างๆ เพ่ิมข้ึน เป็นต้น โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และ
นวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและ
โครงการส าคัญ เช่น โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคน 
ทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียวเป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น 

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ
และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษา 
ที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น 

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพ้ืนที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาจัด
การศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมขึ้น และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
ภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา รองรับลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น มี กฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาที่เอ้ือและสนองตอบ
คุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริง
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ของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน
ในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น 

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษา
ที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบ 
การที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษา
ท าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 

9. แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) 11 

แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ การเข้าใจเข้าถึง และพัฒนา ให้บรรลุ
เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2560–2562 เพ่ือวางกรอบเปูาหมายและ 
ทิศทางการจัดการศึกษาให้ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมกันพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพ่ือคนทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
แนวคิดการจัดการศึกษา  

หลักการจัดการศึกษา 
1) หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้ประชาชน

ทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยท างาน และผู้สูงวัยมีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตามความพร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุด มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะในการท างานเพ่ือการประกอบอาชีพ 
ตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ อันจะน าไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จึงต้องก าหนดเปูาหมายการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม โดยไม่ปล่อยปละละเลยหรือทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

2) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม (Inclusive Education) เป็นการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนกลุ่มปกติ กลุ่มด้อยโอกาสที่มีความยากล าบากและขาดโอกาส
เนื่องด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจและภูมิสังคม ซึ่งรัฐต้องดูแลจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา สนับสนุนผู้เรียนกลุ่มนี้
ให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพและความพร้อมอย่างเท่าเทียมกลุ่มท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ซึ่งหมายรวม  
      
11 แผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579). 
   ศูนย์ประสานงานและบริการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ. 
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กลุ่มผู้มีความบกพร่อง ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม อารมณ์ การสื่อสารและการเรียนรู้หรือร่างกายพิการ 

หรือ ทุพพลภาพ รวมทั้งบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ

โอกาสได้รับการศึกษาร่วมกับเด็กปกติในกรณีที่สามารถเรียนได้ เพ่ือให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ 

ความคิดและปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนในสังคมหรือจัดให้เป็นพิเศษตามระดับความบกพร่อง นอกจากนี้บุคคลซึ่งมี

ความสามารถพิเศษ รัฐต้องจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ด้วยเหตุผล

ส าคัญคือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ หากจัดการศึกษารูปแบบปกติอาจท าให้

ไม่สามารถพัฒนาบุคคลดังกล่าวให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของเขาได้ รัฐจึงมีหน้าที่ลงทุนพิเศษส าหรับ

บุคคลเหล่านี้ และถือเป็นสิทธิของบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษที่จะได้รับบริการทางการศึกษาซึ่งเหมาะสม

ส าหรับการพัฒนาศักยภาพของตน แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์

และแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมการดูแลและพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มเปูาหมายอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนของ

ประชาชนทุกระดับ เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมอย่างพอเพียง เท่าทันและเป็นสุข การศึกษาจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรอบรู้มีทักษะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกโดยยึดหลัก

ความพอประมาณที่เป็นความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน  

การตัดสินใจที่มี เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

จากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน

อนาคตทั้งใกล้และไกลโดยใช้ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านมีความรอบคอบที่จะน า

ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้ นปฏิบัติ มีความ

ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน พากเพียร และใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  

4) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (All for Education) การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนทุกคน เป็นพันธกิจที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วนเนื่องจากรัฐ

ต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมาก ในการจัดการศึกษาที่ต้องครอบคลุมทุกช่วงวัย ทุกระดับการศึกษาและทุก

กลุ่มเปูาหมายด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย สนองความต้องการและความจ าเป็นของแต่ละบุคคล และสนอง

ยุทธศาสตร์ชาติและความจ าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐจึงต้องให้ความส าคัญและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร

เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนในการจัดการศึกษา โดยบุคคล 

กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมจัดการศึกษา เสนอแนะ ก ากับ ติดตาม และสนับสนุน

การจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความพร้อมเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวม 
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5) หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการศึกษาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความ
มุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน ให้มีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมเป็นการอยู่ร่วมกันของบุคคลที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
รวมทั้งทัศนคติ ความเชื่อ ดังนั้นการเรียนรู้เพ่ือยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

วิสัยทัศน์ (Vision)   
 “ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต

อย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ (Mission)   
1. เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสู่ความมั่นคง
มั่งค่ัง ยั่งยืน  

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

เป้าประสงค์หลัก 
ม่ันคง    

1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตส านึก
ในความเป็นพลเมือง มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  

ม่ังคั่ง   
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 โดยเน้น ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการท างาน รวมทั้งทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยี สามารถ 
พ่ึงพาตนเองได้  
3. ก าลังคนมีคุณภาพมีทักษะที่ส าคัญและมีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดงานเป็นฐาน 
รองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  

ยั่งยืน   
4. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
มีการบูรณาการการท างานทุกระดับในพ้ืนที่และมีส่วนร่วมจากประชาชน   
5. ผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองไทย และพล

โลกสามารถด ารงตนได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามช่วงวัย และมีศักยภาพ

รองรับการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะและสมรรถนะทั้งความรู้ ทักษะ คุณลักษณะด้านอาชีพสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดงาน และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ 
2. ประชากรวัยท างานมีความเชี่ยวชาญ และมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือให้มีความพร้อมในการเข้าถึงบริการ

การศึกษา 
2. ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนมีองค์ความรู้จิตส านึกในการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. สถานศึกษาชุมชนมีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
1. ผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการและมีการท างานเชิงการบูรณาการกับทุก

หน่วยงานในพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการจัดการศึกษาในรูปแบบการสานพลังประชารัฐ 
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10. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 12  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการ

พัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2564 นั้น มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคน

ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 

รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 

12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับนี้จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และวางเปูาหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่

ส าคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวัง

ให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการ

พัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการ

ผลิตครูที่สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน

คุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพ

พ้ืนที ่ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คน

ไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการ

เข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 

การจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า 

และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
 
       
12 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564). กระทรวงศึกษาธิการ.  

 ธันวาคม 2559. 
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11. นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 13 
การศึกษาเป็นหัวใจของชาติ เป็นการสร้างและพัฒนาคนเพ่ืออนาคตของประเทศ นับเป็นปัจจัยส าคัญที่

ต้องผลักดันเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยภาพรวมของการศึกษาไทยใน
ปัจจุบันยังเป็นปัญหามาก โดยเฉพาะภาพสะท้อนคุณภาพของเด็กไทย เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนต้องมีการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้ความส าคัญกับการศึกษามาก 
ซึ่งได้มีการหยิบยกประเด็นการศึกษาเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ท าให้มองเห็นภาพปัญหาและ
ข้อเสนอทางออกที่เป็นนโยบายในการพัฒนาการศึกษาไทย ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและก าหนด 
ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบันและอนาคต โดยมีประเด็นหลัก ๆ ทางการศึกษา ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ระบบการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องมีเปูาหมายชัดเจนเพ่ือสร้างคนไทยและสังคมไทย

ให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ โดยการจัดการศึกษาสามารถจัดได้หลาย ๆ รูปแบบ หลาย ๆ แนวทาง ให้เป็นกลไกของการ
แสวงหาความรู้สิ่งต่าง ๆ และบ่มเพาะให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรการศึกษาควร
ปรับปรุง พัฒนาและน าไปใช้ให้เกิดผลผลิตตรงตามเปูาหมายโดยหลักสูตรแต่ละระดับตั้งแต่เล็กจนโตควรให้มีความ
ต่อเนื่องกันทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย กระบวนการเรียนการ
สอนต้องสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนหนังสือ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เน้นให้อ่านออกเขียนได้ และ
คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ และขยายไปสู่สังคมและประเทศชาติ 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูต้องเน้นการสอนในห้องเรียนเป็นหลักมากกว่าการสอนพิเศษเพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ปรับวิธีการสอนให้ง่ายข้ึนโดยเน้นให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด 

ประเด็นที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
หาวิธีการในการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้น โดยสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน

เพ่ิมข้ึน เช่น การให้กู้ยืมเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต การกระจายทุนการศึกษาให้ทั่วถึงและสนับสนุนทุนการศึกษา
ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการสร้างคนให้ตรงกับการน ามาพัฒนาท้องถิ่นของตน ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความทัดเทียมกันและต้องค านึงถึงการสร้างคนเพ่ือส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจ ในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนรวมถึงเพ่ิมโอกาสและคุณภาพการศึกษาไทย โดยน าเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมกระจายไปยังสถานศึกษาในพ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่ห่างไกลให้มากขึ้น ตลอดจนมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ เข้าไปบูรณาการกับการศึกษาทางไกล เพ่ือใช้เป็นช่องทางของการเพ่ิมการ
เรียนรู้ในทุกระดับและต้องพิจารณาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน ประยุกต์และปรับปรุงให้เหมาะ
ตามบริบท โดยครูต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น การจัดท า Smart Classroom การพัฒนา ระบบ E-learning 
เป็นต้น รวมถึงการจัดบริการการศึกษาควรพิจารณาให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม 

ประเด็นที่ 3  ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  
โดยก าหนดนโยบายและเปูาหมายการพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษา และ

การเรียนรู้เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา
คุณภาพครูและผู้เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณ และการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา มีการแต่งตั้งคณะอ านวยการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม มีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพ 

       
13 ปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
   มกราคม 2559. 
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ประเด็นที่ 4 พัฒนาครู 
ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านครูให้ชัดเจนและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งการผลิตและ

พัฒนาครู โดยผลิตครูมืออาชีพ รับประกันการมีงานท า วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ เปลี่ยนการอบรมครูให้เป็นในเชิงรุก คือ สร้างทีม ลงไปท าการฝึกอบรมครูในพ้ืนที่โดยตรง เพ่ือไม่ต้องให้ครู
ออกจากห้องเรียนและทอดทิ้งนักเรียน แก้ไขปัญหาการขาดครูในสาขาที่ขาดแคลน โดยผลักดันให้คุรุสภาออก
ประกาศเพ่ือก าหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ผ่อนปรนให้ผู้ที่มีคุณวุฒิสาขาขาดแคลนสามารถขอ
หนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนได้โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จากนั้นพัฒนาตนเพ่ือให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู
ในภายหลัง รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ครูต้อง
พัฒนา คือ ปรับและพัฒนาวิธีการสอนของตนให้มีคุณภาพ ยึดการพัฒนาเด็กเป็นหลัก และใช้เวลาให้มากขึ้นใน
การสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและเกิดคุณภาพต่อตัวเด็ก 

ประเด็นที่ 5 ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
มุ่งการผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสอดรับกับทิศทางการ

พัฒนาของประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่เขตภูมิภาค โดยบูรณา
การการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกัน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน เน้นการสร้างคนให้มีความสามารถ        
มีทักษะในการท างาน สร้างอาชีพและรายได้จูงใจให้คนเข้าสู่ระบบการศึกษาและหันมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น 
ปรับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาให้ได้รับการยอมรับ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท าข้อตกลงความร่วมมือจัด
การศึกษาแบบทวิภาคี หรือ สหกิจศึกษา เป็นการช่วยให้นักเรียน นักศึกษาได้ค่าตอบแทนและได้ประสบการณ์จาก
การท างาน ส่วนผู้ประกอบการจะได้แรงงานเมื่อเด็กจบการศึกษา ซ่ึงช่วยลดภาวะคนตกงานของประเทศลง 
อีกประการหนึ่งร่วมกัน ปฏิรูปการอุดมศึกษาในด้านการผลิตก าลังคนของประเทศที่น าไปสู่คุณภาพของคนให้
ชัดเจน มหาวิทยาลัยทั้งในระบบและนอกระบบควรวางแผนการผลิตก าลังคนในแต่ละปีตามปริมาณและสาขา
ความต้องการของตลาดแรงงาน แต่ละแห่งควรมีอัตลักษณ์หรือมีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นเรื่อง
เฉพาะรวมถึงมีการน าเทคโนโลยีในวิชาชีพต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาต่อยอดให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในทุกระดับการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศและสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเป็นนักวิทยาศาสตร ์ 

ประเด็นที่ 6 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
คนไทยและประเทศไทยต้องปรับตัวเตรียมพัฒนาก าลังคนและสร้างความเข้มแข็งให้ทันต่อการก้าว

เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึงพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนโดยการเดินหน้าเรื่องการจด
ทะเบียนการเตรียมแรงงาน การเพ่ิมคุณวุฒิแรงงานไทย การเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ที่ยังไม่มีงานท า การพัฒนาความ
ช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยีและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือยืนยันว่าแรงงานไทยมีฝีมือ
จริง มีความรู้ความสามารถท างานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถก้าวสู่การเป็นแรงงานขั้นสูงจนถึง
ระดับผู้บริหารได้ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้ถึงภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ของประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา หันมาให้ความสนใจการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ ให้เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตให้
ทันสมัย เพ่ิมบทบาทของวัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์สร้างแรงจูงใจในการเข้าชมได้เรียนรู้อย่างสนุกและเพ่ิมจินตนาการ
ให้กับเด็กรวมถึงควรน าปราชญ์ชุมชนที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะต่าง ๆ ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้นอกจากนั้นทุกฝุายที่ร่วมมือกันจัดการศึกษาต้อง
ให้แนวคิดและความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับประชาธิปไตย สิทธิของตนเองและผู้อ่ืน เสรีภาพที่มีขอบเขตภายใต้การ
เคารพกฎหมายตลอดจนรู้จักหน้าที่พลเมืองที่ดีรู้จักให้เกียรติบุคคลอ่ืนและทุกคนต้องปรับตัวเพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ ประเทศชาติจึงจะเดินหน้าพัฒนาไปได ้ 

ประเด็นที่ 8 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา 
การศึกษาในปัจจุบัน ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยโดยการจัด

การศึกษาควรมีการปลูกฝังเรื่องการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่ยังเด็ก ๆ มีการบรรจุเข้าไว้ใน
หลักสูตรอาจสอดแทรกไปในวิชาต่าง ๆ หรือรูปแบบของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว 
การจัดท าหลักสูตร “โตไปไม่โกง”จะช่วยสร้างคนสร้างสังคมและสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ใน
สังคมไทยได ้
 
12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง  

เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ  
บริบทของการพัฒนาประเทศในอนาคตต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเข้า

สู่สังคมผู้สูงอายุ  สังคมดิจิตอลกับโอกาสทางการศึกษาของเด็กและผู้ด้อยโอกาสในสังคม การกระจายอ านาจลงสู่
พ้ืนที่ในระดับท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด ความเข้มแข็งของพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และการเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของอุดมศึกษา การเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน การเคลื่อนย้ายของ
แรงงานใน 8 อาชีพ  แรงกดดันจากการแข่งขันในห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตของโลก ความได้เปรียบในด้านปัจจัย
การผลิตที่ลดลงในการผลิตในรูปแบบการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมต่ า การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ การเกิดภัยพิบัติ ความไม่สมดุลทางธรรมชาติ และโรคอุบัติใหม่ 

จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาประเทศและในพ้ืนที่ภูมิภาค ท าให้ภาคอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องทบทวนบทบาทขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในอนาคต จึงมีความจ าเป็นในการก าหนดเปูาหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับการพัฒนาภูมิภาค  รวมทั้งปรับ
ยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของประเทศไทยในอนาคต เพ่ือให้มีการผลิตคนที่
ตรงกับความต้องการของประเทศ/ภูมิภาค/ท้องถิ่น การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาภาคการผลิตและชุมชน และการ
วิจัยเพื่อสร้างความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง เห็นความส าคัญถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้างต้น จึงก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน 6 ด้าน ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคนด้านระบบขนส่ง (Transport & Logistic) 
2. ยุทธศาสตร์ด้านดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรอาหารและการพัฒนาครูอาชีวศึกษา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน Social Enterprise/Social Engagement 

 

13. แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2564) 14 

สงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีพ้ืนที่ติดต่อกับรัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ของมาเลเซีย 
เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาแต่สมัยโบราณ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ
มากมาย อีกทั้งมีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการละเล่นพ้ืนเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ
ตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย สงขลามีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่ เป็นชายทะเล น้ าตก ทะเลสาบและมี
ทรัพยากร ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ อ าเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม เป็นเมืองชุมทางของ
ภาคใต้มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันอ าเภอเมืองสงขลายังคงมีสภาพบ้านเมืองที่
เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์ สงขลาจึงเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพราะมีลักษณะที่แตกต่างกันในตัว 2 
ลักษณะ คือ สภาพเก่าแก่ของบ้านเมืองสงขลา และความเจริญของเมืองหาดใหญ่ ด้วยระยะทางห่างกันประมาณ 
30 กิโลเมตร 

จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคีระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย
และพ้ืนที่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 
ประเทศ ให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นความ
ร่วมมือด้านการผลิต การส่งเสริมการลงทุน 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ 3) การพัฒนาการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งและ
ระบบสาธารณูปโภคระหว่างประเทศ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบของแนวพ้ืนที่สะพานเศรษฐกิจ สงขลา - 
ปีนัง - เมดาน (Seamless Songkhla – Penang – Medan Economic Development Corridor) เพ่ือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจหลักที่สนับสนุนและกระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่ต่อเนื่องใน IMT – GT ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาในระยะต่อ ๆ ไป 

 
 
 
 
 
 

      
14 แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2564). จังหวัดสงขลา. กันยายน 2559. 
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วิสัยทัศน์ 
“สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ 
2. พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ 
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 

เป้าประสงค์รวม  
1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  
2. ประชาชนมีคุณภาพ 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการโลจิสติกส์  

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 
3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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14. แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2561-2564) 15 
แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2564 จัดท าตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งนโยบายของ
รัฐบาล และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด   

ดังนั้นแนวคิดหลักในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2564 นอกจากให้
ความส าคัญกับประชาชนในท้องถิ่นและภาคีการพัฒนาในทุกระดับแล้ว จังหวัดยังได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12  ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธ
ศาตร์ มาเชื่อมโยงลงสู่แผนพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ให้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาหลัก  
ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

2. ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว
สู่พื้นที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง  

3. วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ าของภาค ได้แก่ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส ตลอดจนพ้ืนที่
ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา 

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2564  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และเปูาหมายที่จะต้องบรรลุอย่าง
ชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และ
ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์
รวม   

วิสัยทศัน์ 
“ตรังเมืองแห่งความสุข บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และการท่องเที่ยวที่ได้

มาตรฐานสากล” 
 พันธกิจ 

1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่งคั่ง
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ  

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน  
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

      
15 แผนพัฒนาจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2561-2564). จังหวัดตรัง. กันยายน 2559. 
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เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดีตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบ

บูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่และมีความ

ยั่งยืน 
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15. แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561–2564) 16 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการด าเนินการ

ในลักษณะการพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพ่ือท าการวิเคราะห์
ผลของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งการประเมินสภาพการณ์ของบริบทพ้ืนที่ของจังหวัด และ
การวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือจะก าหนดจุดยืนการพัฒนาให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น และจัดท าทิศทางการด าเนินงานทางยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์ 
“นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 

เป้าประสงค์รวม 
1. เพ่ิมรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
2. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
4. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี   
(พ.ศ. 2561 –2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 2-16 จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

      
16 แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561-2564. จังหวัดนครศรีธรรมราช. กันยายน 2559. 
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16. แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561-2564) 17 
จากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในหลายด้านที่ส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ

โลก การเมือง สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อ
การพัฒนาจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพรจึงได้น าหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.น.จ.) ก าหนด รวมไปถึง
ปัญหาและความต้องการในระดับพ้ืนที่ ศักยภาพในการพัฒนาของจังหวัดชุมพร มาเป็นกรอบแนวทางในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไข
ปัญหาเพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ 
“ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนา

สองฝั่งทะเล” 
พันธกิจ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพ้ืนฐาน
การผลิตเชิงคุณภาพและเกษตรปลอดภัย 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว 

3. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ที่มีคุณภาพ 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
เป้าประสงค์รวม 

1. สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 
2. การบริหารจัดการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
3. ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคม มีความเข้มแข็งและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีความพร้อม

และทันเหตุการณ์ 
5. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารราชการจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค 
2. การพัฒนาคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพ่ือการ

พัฒนาแบบประชารัฐ 
จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัดชุมพร ตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 –2564) 

“การพัฒนาการเกษตร ควบคู่การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ” 
      
17 แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2561-2564). จังหวัดชุมพร. กันยายน 2559. 
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17. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580)18 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว  20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) มีเปูาหมายในการพัฒนาองค์กรและสังคมในระดับภูมิภาคและประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพ่ือเป็นก าลัง
แรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้สูง สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล 
ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ใหม่ดังต่อไปนี้ 

1. ปรัชญา  
มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  

2. ปณิธาน  
มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 

3. พันธกิจ  
1) ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปูาหมายของประเทศ 
2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิง

พาณิชย์ 
3) ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4) สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

4. ค่านิยมหลัก  
มหาวิทยาลัยก าหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทนด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ RUTS และใช้แทน 
ชื่อย่อเดิมของมหาวิทยาลัย RMUTSV โดยมีความหมายดังนี้ 
R = Responsibility   

 รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพ่ือผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
U = Unity    

เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ท างานเป็นทีม เสริมก าลัง สร้างความเข้มแข็ง เพ่ือยกระดับ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตก าลังคนและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

T = Technology and Innovation   
ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การจัดการ
ศึกษาและการสร้างเครือข่าย 

S = Shining Wisdom  
รศัมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและ
ศรัทธา เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย 
 
 

      
18 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580). 

 พฤษภาคม 2561. 
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5. วัฒนธรรมองค์กร   
มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ 

6. อัตลักษณ์  
มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  

7. เอกลักษณ์  
สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ  

8. อัตลักษณ์เชิงพื้นที่  
มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ เพ่ือเป็นเสาหลักของภูมิภาค

ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศและสากล โดยก าหนดอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ไว้ดังนี้ 

พื้นที่สงขลา ด้านการพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
พื้นที่รัตภูมิ ด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 
พื้นที่ตรัง  ด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
พื้นที่นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ ด้านการจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม (นวัตกรรมเกษตร) 
พื้นที่นครศรีธรรมราช ขนอม ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 

9. กรอบวิสัยทัศน์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
การพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ระยะ

ก าหนดระยะละ 5 ปี ดังนี้ 
ระยะ 5 ปี ท่ีหนึ่ง  มหาวิทยาลั ยแห่ ง“นวัตกรรม” เ พ่ือการ พัฒนาภู มิภาคอย่ าง ม่ันคง  

(Innovative University)  
ระยะ 5 ปี ท่ีสอง  มหาวิทยาลัยแห่ง “โอกาส” เพ่ือการพัฒนาประเทศ ให้ม่ังคั่ง (Opportunity 

University) 
ระยะ 5 ปี ท่ีสาม  มหาวิทยาลัย “ศิวิไลซ”์ แห่ง เอเชีย สู่ความม่ังคั่ง 
   (Civilized University) 
ระยะ 5 ปี ท่ีสี ่  มหาวิทยาลัยแห่ง “พันธมิตร” เพ่ือการพัฒนาสู่สากลอย่างยั่งยืน   

(Global Partner University) 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  

1) สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 
2) สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์  
3) สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ  
4) สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
5) สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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11. Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม่ 
เพ่ือต้องการยกระดับการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ภารกิจใหม่ และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

ทั้ง 5 ด้านไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนด Platform ส าหรับการพัฒนาตามภารกิจใหม่ที่มีความ
สอดคล้องและบูรณาการกัน 7 Platform ดังนี้  

1) นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)  
2) การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)  
3) การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)  
4) สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)  
5) การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform)  
6) วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)  
7) การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform) 

  

 


