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สรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน สู่การพัฒนาการศึกษา 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้ศึกษำวิเครำะห์แผนปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๑ ด้ำน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำกำรศึกษำ ดังนี้ 

ด้านการเมือง ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิรูปประเทศของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ สภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ สภำปฏิรูปแห่งชำติ สภำกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำม
กรอบกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง รวมทั้งผลของกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผสมผสำนกับวัฒนธรรมทำงกำรเมืองที่ดีของไทยน ำมำเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมืองซึ่งจะส่งผลให้กำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยของไทยเกิด
เสถียรภำพ พบประเด็นที่น ำสู่กำรพัฒนำทำงกำรศึกษำ คือ สร้างจิตส านึกในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองไทย และ
พลเมืองโลกที่ดี  โดยเน้นในผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่เด็กปฐมวัย กระทั่งถึงระดับอุดมศึกษำ เพ่ือให้มีกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข โดย
ให้ผู้สอนมีกำรจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกเกี่ยวกับหน้ำที่ ควำมมีระเบียบวินัย และควำมรับผิดชอบกำรเป็นพลเมืองที่
ดี และผู้เรียนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบประชำธิปไตย และกำรมีจิตส ำนึกในกำรเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จำกนโยบำยรัฐบำลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่
ครอบคลุมทั้งกำรพัฒนำโครงสร้ำงหน่วยงำน ระบบงำน กระบวนกำรบริกำรประชำชนและกำรบริหำรงำนภำยใน
งบประมำณ อัตรำก ำลัง วัฒนธรรมและค่ำนิยมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งถือเป็นโอกำสและปัจจัยสนับสนุน  เพ่ือให้เกิด
กำรปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินบรรลุเป้ำหมำยคือ ส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และ
นโยบำยประเทศไทย ๔.๐ น ำสู่ประเด็นทำงกำรศึกษำ คือ การสร้างและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 
(Public School) โดยเริ่มต้นจำกโรงเรียนต้นแบบ ๗๗ แห่ง ในภำคกำรศึกษำที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งได้ด ำเนินกำรแล้ว จึงมี
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อแก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรค เพ่ือกำรขยำยผลและติดตำมผลต่อไป 

ด้านกฎหมาย กำรก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยจะยึดตำมวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยเป็นหลัก โดยพิจำรณำประกอบกับกลไกกำรปฏิรูปกฎหมำยที่มีกำร
ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำซึ่ง
ท ำหน้ำที่ในกำรผลักดันให้เกิดกำรปฏิรูปกฎหมำยมำอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของกำรพัฒนำสู่ THAILAND 
๔.๐ ตำมนโยบำยของรัฐบำลและเป็นไปตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร รัชกำลที่ ๙ ประเด็นน ำสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ คือ 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น start up รุ่นเยาว์ และการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนำดย่อม และ start up ตลอดจนกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพ
ต่ำง ๆ ที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของตลำด สนับสนุนให้เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น  

ด้านเศรษฐกิจ พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะในส่วนของผู้เรียนใน
ระดับอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ ที่จะพัฒนำผู้เรียนไปสู่ทักษะกำรประกอบอำชีพ โดยประเด็นที่เกี่ยวข้อง จะ
เป็นในส่วนของการพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียน ในทุกระดับตั้งแต่ระดับพ้ืนฐำนจนกระทั่ง
ถึงระดับอุดมศึกษำ  โดยเฉพาะในการเน้นการสร้างนวัตกรรม และการท าวิจัยในผู้เรียนทุกระดับ การส่งเสริม
โรงเรียนอาชีวะต้นแบบ โครงการทวิภาคี และสิ่งที่ส ำคัญที่ตอบโจทย์แผนพัฒนำเศรษฐกิจคือ การพัฒนาทักษะด้าน



 
 

๓ 

 

ดิจิทัลให้แก่ผู้เรียน โดยร่วมกับกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นกำรสนับสนุน และกำรเพ่ิมระดับ
กำรแข่งขันในระดับชำติให้สูงขึ้น 

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เน้นในเรื่องกำรสนับสนุนและพัฒนำงำนวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง
ต่อกำรปฏิรูปทรัพยำกรป่ำไม้ และสัตว์ป่ำ กำรส่งเสริมระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่แหล่งก ำเนิดให้มีประสิทธิภำพ ทั้ง
ในกำรลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก ำเนิดโดยกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรคัดแยก และน ำทรัพยำกรเหล่ำนี้กลับมำใช้ประโยชน์
ให้ได้มำกที่สุด โดยเน้นในส่วนของมลพิษขยะในชุมชน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ เน้นการส่งเสริม
โครงการ Zero waste ให้แก่สถำนศึกษำ ให้ผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน ในกำรลดขยะที่เป็นมลพิษ 
และกำรน ำสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้มำแปรรูปให้เปลี่ยนเป็นค่ำเงินในส่วนที่สำมำรถจัดกำรได้ให้เป็นระบบในสถำนศึกษำทุก
ระดับ และในส่วนอ่ืน ๆ คือ การสอดแทรกเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร การท าการวิจัยที่
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้เรียนรู้ธรรมชำติจริง และสิ่งที่เกิดข้ึนจริงจำกทฤษฎีลงสู่กำรปฏิบัติ  

ด้านสาธารณสุข ด ำเนินกำรภำยใต้กรอบของรัฐธรรมนูญที่ก ำหนดไว้ใน หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ 
มำตรำ ๒๕๘ ได้แก่ (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภำพให้ประชำชนได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพและสะดวกทัดเทียมกัน และ ข้อ (๕) ให้มีระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัวดูแลประชำชนในสัดส่วนที่เหมำะสม รวมถึงกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนควำมยั่งยืนและเพียงพอด้ำนกำรเงิน
กำรคลังสุขภำพ ประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาทาง
สาธารณสุขได้อย่ำงทั่วถึง และมีควำมปลอดภัย ลดกำรละเมิดสิทธิทำงสื่อสังคม โดยจะเน้นการเพิ่มสมรรถนะผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษาส าหรับสายการแพทย์ การมีแหล่งฝึกทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ส ำหรับผู้เรียน 
รวมถึงกำรส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัยและเด็กปฐมวัย ในกำรพัฒนำ กำย จิต สังคม ที่พร้อม
เข้ำสู่เด็กวัยเรียน 

ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีควำมสอดคล้องกับร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ ในส่วนยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศำสตร์ด้ำน 
ควำมม่ันคง ข้อ ๑.๒ กำรพัฒนำศักยภำพในกำรป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมท้ังทำงทหำรและภัยคุกคำม
อ่ืน ๆ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ข้อ ๒.๑ กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและ
บริกำร มุ่งเน้นที่กำรพัฒนำเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่ำข้อ ๓.๑ กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม ซึ่ง
พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำในส่วนของ ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
ผู้เรียนในทุกระดับ และทุกภาคส่วน โดยเน้นถึงความปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ และลดการละเมิดสิทธิทางสื่อสังคม ใน
ผู้เรียนทุกระดับช้ัน 

ด้านสังคม ด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๑๖ บัญญัติให้ด ำเนินกำร
ปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย สำมัคคีปรองดอง พัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ สังคม มีควำมสงบสุข 
เป็นธรรม มีโอกำสทัดเทียม ขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำกำรศึกษำ เน้นผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะชีวิต ในกำรสำมำรถด ำรงชีวิตนอกเหนือจำกสังคมในโรงเรียนได้อย่ำง
เหมำะสม และมีควำมสุข เป็นผู้มีปัญญา ควบคู่การมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ชีวิตในสังคม กำรเป็นผู้มีจิตอำสำ 
กำรส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความกระหายต้องการที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และสิ่งที่ส ำคัญคือ การสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด 
ในกำรน ำควำมรู้ที่ศึกษำ นวัตกรรม และท ำวิจัยท้องถิ่น กลับมำพัฒนำท้องถิ่นก ำเนิดของตนเอง ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำง
สูงสุด  



 
 

๔ 

 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด ำเนินกำรภำยใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำง
มำก ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลำยส่วน โดยเฉพำะหมวดที่ ๔ หน้ำที่ของปวงชนชำวไทย มำตรำ 
๕๐ (๑๐) ที่ก ำหนดให้บุคคลมีหน้ำที่ไม่ร่วมมือ หรือสนับสนุนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ นอกจำกนี้ ยังมี
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชแผ่นดินและกำรปฏิรูป และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ อำทิ ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มำตรกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรพัฒนำกำรศึกษำ คือ ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และศาสตร์พระราชาไปใช้ใน 
กำรด ำเนินชีวิต และการสร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถำนศึกษำทุกระดับ ให้รังเกียจการทุจริตและ
ตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน 

 ส ำหรับกำรปฏิรูปประเทศอีก ๒ ด้ำน คือ ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมและด้ำนพลังงำน ไม่มีประเด็นจำก 
แผนกำรปฏิรูปประเทศที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ชัดเจน  



 
 

๕ 

 

ตารางสรุปภาพรวม ประเด็นการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน 
 

ประเด็นทั้ง ๑๑ ด้ำน   
 

 
 
ประเด็นทำงกำรศึกษำ (ย่อย) 
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๑. ส่งเสริมกำรเป็นโรงเรียนต้นแบบ (สพฐ)  /  N/A      N/A  
๒. ส่งเสริมระบบกำรพัฒนำหลักสตูรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวยั  

ในกำรพัฒนำ กำย จิต สังคม ท่ีพรอ้มเข้ำสู่เด็กวัยเรียน (สพฐ.)  
      /  /   

๓. ผู้เรยีน และผู้เสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน ได้รับกำรศึกษำอย่ำง 
เท่ำเทียมกัน และตำมกำรศึกษำภำคบังคับ (สพฐ. ภำคบังคับ) 

        /   

๔. สร้ำงจิตส ำนึกในกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมืองไทยท่ีดี (ทุกระดับชั้น) /           
๕. สร้ำงจิตส ำนึกในกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมืองโลก (ทุกระดับชั้น) /           
๖. ควำมสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียน ในทุกระดบั และ

ทุกภำคส่วน (ทุกระดับชั้น) 
    /  / / /   

๗. กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัย และลดกำรละเมิด
สิทธิทำงสื่อสังคม (ทำงกำรแพทย์)+ (ทุกระดับชั้น) 

    /  / / /   

๘. ส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ป็น start up รุ่นเยำว์ (ทุกระดับชั้น)   /         
๙. กำรส่งเสริมผู้เรียนให้เกดิกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทุกระดับชั้น)         /   
๑๐. ผู้เรยีนเป็นผูม้ีปัญญำ ควบคู่คณุธรรม จริยธรรม (ทุกระดับชั้น)         /   
๑๑. พัฒนำมำตรฐำนคณุภำพหลักสูตร (ทุกระดับชั้น)      /       
๑๒. ผู้เรยีนเป็นผูม้ีทักษะกำรด ำรงชีวิต (ทุกระดับชั้น)         /   
๑๓. ผู้เรยีนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรท ำวิจัย  

(ทุกระดับชั้น) 
    / /   /   



 
 

๖ 

 

ประเด็นทั้ง ๑๑ ด้ำน   
 

 
 
ประเด็นทำงกำรศึกษำ (ย่อย) 
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๑๔. สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำมีแหล่งฝึก ส ำหรับสำยกำรแพทย์ท่ีมี
มำตรฐำน (ควรเป็นทุกระดับ ในกำรฝึกอบรม สอดคล้องกับกำรสร้ำง
นวัตกรรม) 

      /     

๑๕. เตรียมกำรผลติผูเ้รียนเพื่อเป็นนักกฎหมำยใหเ้ป็นผู้ประกอบกำรวิชำชีพ 
ที่ดี (อุดมศึกษำ) 

  /         

๑๖. กำรเพิ่มสมรรถนะผู้เรยีน สำยกำรแพทย์ (อุดมศึกษำ)       /     
๑๗. กำรพัฒนำทักษะผู้เรียนดำ้นทักษะวิชำชีพ (ระดับอุดมศึกษำ / 

อำชีวศึกษำ) 
    /       

๑๘. ผู้เรยีนมีส ำนึกรักบ้ำนเกดิในท้องถิ่น (อุดมศึกษำ / อำชีวศึกษำ)         /   
๑๙. ส่งเสริมพัฒนำโครงกำร Zero waste ให้แก่ผู้เรียน และหรือ สถำนศึกษำ       /   /   
๒๐. กำรพัฒนำกำรศึกษำดจิิทัล ท้ังผู้เรยีน และผูส้อน      /       
๒๑. กำรพัฒนำศูนย์เด็กเล็กใหไ้ดม้ำตรฐำน           /   
๒๒. กำรส่งเสริมใหผู้้เรียนในกลุ่มเสยีเปรียบได้เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ         /   
๒๓. ส่งเสริมกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และศำสตร์พระรำชำไป

ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
          / 

๒๔. สร้ำงทัศนคติ ควำมรู้และปลูกฝังเยำวชนในสถำนศึกษำทุกระดับ ให้
รังเกียจกำรทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของกำรทุจรติคอร์รัปชัน 

          / 

 
 
 
 



 
 

๗ 

 

๑. สรุปประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการเมือง) น าสู่ประเด็นการศึกษาของประเทศ 
 

คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมืองได้น ำรำยงำนผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิรูปประเทศของคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ สภำปฏิรูปแห่งชำติ สภำกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง กระทรวงกลำโหม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และหน่วยงำนอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลของกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำแผนกำรปฏิรูป ประเทศ 
ด้ำนกำรเมืองของไทย จึงต้องมีกำรผสมผสำนรูปแบบกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยทั้งท่ีเป็นแบบตะวันตกและแนวคิดแบบตะวันออกเข้ำด้วยกัน รวมทั้ง
ผสมผสำนกับวัฒนธรรมทำงกำรเมืองที่ดีของไทยมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมืองซึ่งจะส่งผลให้กำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองในระบ อบ
ประชำธิปไตยของไทยเกิดเสถียรภำพ มีควำมม่ันคงและยั่งยืนสืบไป 

 
ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- สร้ำงจิตส ำนึกในกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมืองไทยท่ีดี  
วัตถุประสงค์ 
- ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบอบประชำธิปไตย 
- ปฏิบัติตนตำมระบอบประชำธิปไตย 
- มีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรเป็นพลเมืองไทย 
 
- สร้ำงจิตส ำนึกในกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมืองโลก 
วัตถุประสงค์ 
- มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรม 
- สำมำรถปฏิบัติตนด้วยควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรม 
- มีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรเป็นพลเมืองโลก 

๑ พันธกิจที่ ๑ 
กำรให้กำรศึกษำและเสร ิมสร ้ำงว ัฒนธรรมทำงกำรเม ือง 
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุขของพลเมือง 
กลยุทธ์ 
๑. ให้มีกำรปฏิรูปและพัฒนำระบบกำรศึกษำตลอดจนหลักสูตร 
“กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในทุกระดับช้ันให้เป็น
หลักสูตรภำคบังคับเพื่อประสิทธิภำพสูงสุดในกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ที่ถูกต้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
ศธ. สพฐ. สช. สอศ. กศน. 
เป้ำหมำย 
- จ ำนวนหลักสตูรต่อปี ไม่น้อยกว่ำ 2 ร.ร.

ต่อเขตพื้นท่ีกำรศึกษำต่อปี 
- ระดับควำมรูไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐  

ของจ ำนวนโรงเรียนระดับประถมศึกษำ/
มัธยมศึกษำ 

 ๒.  จัดให้มีกำรให้ควำมรู้ ทำงด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
(Political Education) วัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบ
ประชำธิปไตย และควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชำธิปไตย (Civic Education) นอกระบบกำรศึกษำ
ทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร รวมถึงกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย 

ผู้รับผิดชอบ : ศธ. กศน. สอศ. สช. 
เป้ำหมำย  
- มีควำมรู้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ๖๐ 



 
 

๘ 

 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
 ๔. สนับสนุนให้มีโครงกำรพัฒนำกำรเรยีนรู้ทำงกำรเมือง 

กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ทั้งในระบบกำรศึกษำ 
และนอกระบบกำรศึกษำ โดยในระบบกำรศึกษำประกอบด้วย
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ใน ๓ ระดับ คือ ๑) กำรพัฒนำครูผู้สอนใน
กำรสร้ำงหลักสูตรและคู่มือกำรเรียนกำรสอน ๒) กำรสร้ำงสื่อ
กำรเรียนกำรสอน และ ๓) กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ : ศธ. กศน. สพฐ. สกอ. สช. 
สอศ. มหำวิทยำลัย 
เป้ำหมำย 
- อบรมอย่ำงน้อย ๓ รุ่น ต่อป ี
- อบรมไม่น้อยกว่ำ ๑ เรื่องต่อปี 

 ๖. ผลิตสื่อเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น หนังสือ
แผ่นพับ สื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชำชน ผ่ำนหน่วยงำน 
ต่ำงๆ ท้ังภำครัฐและเอกชน และช่องทำงอื่นๆ 

ผู้รับผิดชอบ : ศธ. กศน.  สพฐ.  สกอ.  สช. 
สอศ.  มหำวิทยำลัย 
เป้ำหมำย  
- ไม่น้อยกว่ำ ๒ เรื่องต่อปี 

 ๗. ให้หน่วยงำนของรัฐและสื่อสำรมวลชนเผยแพร่ควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทัศนคติ ค่ำนิยม แบบแผน ควำมเช่ือ 
ควำมโน้มเอียงด้ำนกำรเมืองและวัฒนธรรมทำงกำรเมือง 
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

ผู้รับผิดชอบ : ศธ. กศน. สพฐ. สกอ. สช. 
สอศ. มหำวิทยำลัย 
เป้ำหมำย 
- ไม่น้อยกว่ำ ๔ ช่องทำงต่อปี  

 พันธกิจที่ ๒ 
กำรคุ้มครองสิทธิ เสรีภำพ และเสริมสร้ำงส ำนึก ทักษะ และ
หน้ำท่ีของพลเมือง 
๒. จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกเกี่ยวกับหน้ำที่ ควำมมีระเบียบ
วินัย และควำมรับผิดชอบกำรเป็นพลเมืองที่ดี  รวมทั้งให้เกิด 
กำรตื่นรู้ ตื่นตัวในควำมเป็นพลเมืองที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ผู้รับผิดชอบ : ศธ. กศน. สพฐ. สกอ. สช. 
สอศ. มหำวิทยำลัย 
เป้ำหมำย 
- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ 

ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย 
๑ กลไกและมำตรกำรป้องกันกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งโดย  

สันติวิธ ี
ผู้รับผิดชอบ : สถำบันกำรศึกษำ 
เป้ำหมำย -  

 
จากตารางสรุปประเด็นทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง (ปรับได้เป็นท้ังกำรพัฒนำผู้เรียน และครู) 

1. สร้ำงจิตส ำนึกในกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมืองไทยที่ดี  
2. สร้ำงจิตส ำนึกในกำรเรียนรู้ควำมเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 



 
 

๙ 

 

๒. สรุปประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน) น าสู่ประเด็นการศึกษาของประเทศ 
 
นโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล 

รัฐบำลได้ประกำศนโยบำยที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่ครอบคลุมทั้งกำรพัฒนำโครงสร้ำงหน่วยงำน ระบบงำน กระบวนกำรบริกำร
ประชำชนและกำรบริหำรงำนภำยในงบประมำณ อัตรำก ำลัง และวัฒนธรรมและค่ำนิยมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งถือเป็นโอกำสและปัจจัยสนับสนุนให้  
กำรปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินบรรลุเป้ำหมำย สรุปได้ดังนี้ 
(๑) นโยบำยรัฐบำล ข้อที่ ๑๐ “ส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล” 
(๒) นโยบำยประเทศไทย ๔.๐ 
 

ประเด็นด้านการบริหารราชการแผ่นดิน น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิส์ูง  
๒.๒.๒ Public School 

๑. โรงเรยีนตน้แบบ ๗๗ แห่ง ในภำคกำรศึกษำที่ ๑/๒๕๖๑ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำย กรอบ หลักกำรแก้ไข

กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคและคัดเลือกโรงเรียน 
น ำร่องจับคู่กับ Sponsor เพื่อขยำยผล ติดตำมผล 

 

ผู้รับผิดชอบ : ศธ./ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
 

- สร้ำง/พัฒนำกำรเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
วัตถุประสงค์ 
- มคีวำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำง หรือและ พัฒนำโรงเรียนต้นแบบ 
- สำมำรถสร้ำงโรงเรียนต้นแบบน ำร่อง 
- มีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรเป็นครู หรือและนักเรียน  

ในโรงเรียนต้นแบบ 
 
จากตารางสรุปประเด็นทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผนดิน (ปรับได้ทั้งกำรพัฒนำผู้เรียน และครู) 
- ส่งเสริม/พัฒนำกำรเป็นโรงเรียนต้นแบบ (กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐ 

 

๓. สรุปประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศ (ด้านกฎหมาย) น าสู่ประเด็นการศึกษาของประเทศ 
 
กำรก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยจะยึดตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยเป็นหลัก    

โดยพิจำรณำประกอบกับกลไกกำรปฏิรูปกฎหมำยที่มีกำรด ำ เนินกำรอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของคณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วย
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรผลักดันให้เกิดกำรปฏิรูปกฎหมำยมำอย่ำงต่อเนื่อง และกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำเพ่ือก ำกับ 
กำรปฏิรูปกฎหมำย ที่ภำยหลังได้เปลี่ยนมำเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน ซึ่งเป็นกลไกที่รัฐบำลจัดตั้งขึ้นทั้งนี้เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ที่
จะเกิดข้ึนมีควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและเร่งรัดกำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิรูปกฎหมำยที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันให้เกิดผล
อย่ำงเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มุ่งเน้นกำรสร้ำงกลไกทำงกฎหมำยเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิรูปตำมหลัก “ทวิยุทธศำสตร์” อันได้แก่ กำรมีกลไกทำงกฎหมำยเพ่ือเพ่ิม 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรมีกลไกทำงกฎหมำยเพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมและขจัดควำมเหลื่อมล้ำในสังคมเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำง “มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน” สอดคล้องกับบริบทของกำรพัฒนำสู่  THAILAND ๔.๐ ตำมนโยบำยของรัฐบำลและเป็นไปตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนว
พระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตรรัชกำลที่ ๙ ตลอดจนเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสหประชำชำติ 

 
ประเด็นจากแผนปฎิรูปประเทศด้านกฎหมาย น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 

ประเด็นปฏิรูป ที่ ๔ : มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  
๒.๗ - จัดฝึกอบรมควำมรู้ทำงบัญชีกำรเงิน กำรตลำด และกำร

บริหำรให้แก่ SMEs และผู้ทีม่ีควำมคิดจะริเริ่มธุรกิจ 
สตำร์ทอัพ โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกสถำบันกำรศึกษำ
และองค์กรเอกชน 
- ภำยในระยะเวลำ ๔ ปี ให้กระทรวงศึกษำธิกำรโดย 
ควำมร่วมมือของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ จัดตั้งวิทยำลัย
วิสำหกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม และสตำร์ทอัพเช่นเดียว 
กับในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นสถำนที่ให้ควำมรู้แก่ SMEs 
และสตำร์ทอัพโดยจะต้องวำงหลักสูตรซึ่งไม่มีกำรให้
ปริญญำบัตร  (Non Degree Program) ให้ตอบโจทย์ 
กำรประกอบธุรกิจทุกแบบที่มี โดยให้ท้ังภำครัฐและเอกชน
เข้ำร่วมศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ : ศธ. โดยควำมร่วมมอืของ 
สกอ. สสว. และ สอศ. ส ำหรับกำรจัดตั้ง
วิทยำลัยวิสำหกิจขนำดกลำงขนำดย่อมและ
สตำร์ทอัพ 
เป้ำหมำย 
- ให้ควำมรู้ที่จ ำเป็นแก ่SMEs และสตำร์ทอัพ 

- ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็น start up รุ่นเยำว์  
วัตถุประสงค์ 
- มีกำรให้ควำมรู้แก่ผูเ้รียนเพื่อใหส้ำมำรถเป็น  

start up รุ่นเยำวไ์ด ้
- สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้เป็น start up รุ่นเยำว์ได้ 

(ด้วยหลักสูตร วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ฯลฯ) 
- สร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรเป็นผู้ประกอบกำรให้แก่

เยำวชน 
- จัดตั้งสถำบันกำรศึกษำเพื่อรองรับกำรเติบโตของ

วิสำหกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม และสตำร์ทอัพ 
 
 
 
 



 
 

๑๑ 

 

 
 

   วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนำบุคลำกรของประเทศให้สอดคล้องกับ 

กำรประกอบธุรกิจรูปแบบต่ำง ๆ  
- กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้ที่เกี่ยวข้องควำมรู้

ทำงบัญชี กำรเงิน กำรตลำด ให้แก่ SMEs และผู้มี
ควำมคิดริเริ่มธุรกิจสตำร์ทอัพ 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ควำมรู้ในเรื่องบัญชี กำรเงิน กำรตลำด ให้แก่ 

SMEs และผู้มีควำมคิดริเริ่มธุรกิจสตำร์ทอัพ 
 
จากตารางสรุปประเด็นทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย (ปรับได้เป็นท้ังกำรพัฒนำผู้เรียน และครู) 

๑. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็น start up รุ่นเยำว์ 
๒. จัดตั้งสถำบันกำรศึกษำเพ่ือรองรับกำรเติบโตของวิสำหกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม และสตำร์ทอัพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒ 

 

4. สรุปประเด็นจากแผนปฎิรูปประเทศ (ด้านกระบวนการยุติธรรม) น าสู่ประเด็นการศึกษาของประเทศ 
 

กระบวนกำรยุติธรรมเป็นกลไกส ำคัญของรัฐในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและควำมสงบเรียบร้อยของสังคม นอกจำกนี้ยังเป็นกฎเกณฑ์กติกำและผู้รักษำ
กฎเกณฑ์กติกำทุกกลไกของรัฐ ทั้งนี้ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวกระบวนกำรยุติธรรมต้องมีคุณภำพ เป็นที่เชื่อถือของประชำชนจึงจะสำมำรถสร้ำงควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมเป็นธรรมในสังคมได้อย่ำงยั่งยืน รัฐจึงจ ำเป็นต้องปรับปรุงคุณภำพกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงต่อเนื่อง มีสมรรถนะเท่ำทันควำมซับซ้อนของ
สังคมในยุคโลกำภิวัตน์ 

ไม่มีประเด็นกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓ 

 

๕. สรุปประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ) น าสู่ประเด็นการศึกษาของประเทศ 
 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๗ : อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล  
๑ พัฒนำศักยภำพด้ำน

ดิจิทัล 
หลักสตูรอบรมอุตสำหกรรมดจิิทัล : 
ก ำหนดและปรับปรุงหลักสูตรกำรอบรม
ในระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม
เพื่อกระตุ้นกำรฝึกอบรมของบุคคลทั่วไป
และผู้ประกอบกำรรำยกลำงและรำยย่อย 

ผู้รับผิดชอบ : กระทรวงกำรคลัง กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส ำนักงำน
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัย, อำชีวศึกษำ 
เป้ำหมำย 
- เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม

เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 
- เพิ่มผลประโยชน์จำกกำรเจริญเติบโตของ

อุตสำหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภำค  

- พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้สถำนศึกษำมีควำมรู้ในกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำดิจิทัลส ำหรับ
ผู้เรียน 

- สร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่ผู้เรียน 

ประเด็นปฏิรูปท่ี ๘ : อุตสาหกรรมการศึกษา -  
๒ มำตรกำรพัฒนำศักยภำพกำรสอน : พัฒนำศักยภำพใน 

กำรให้กำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ : ศธ. EEC Office และกระทรวง
อุตสำหกรรม 
เป้ำหมำย 
- เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ

กระบวนกำรกำรศึกษำ 
- เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันของ

อุตสำหกรรมกำรศึกษำของประเทศไทย 
- ใช้ประโยชน์จำกกำรเจรญิเติบโตของ

ภูมิภำคในด้ำนอุตสำหกรรมกำรศกึษำ 

- กำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพหลักสูตร (ทุกระดับ) 
วัตถุประสงค์ 
- มีหลักสูตรทีไ่ดต้ำมมำตรฐำน กระบวนกำรกำรศึกษำมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

- ส่งเสริมกำรเติบโตของอุตสำหกรรมด้ำนกำรศึกษำและเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขันในภูมิภำค   

 มำตรกำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตร : กำรพัฒนำหลักสูตร 
ฝึกอบรมคุณภำพหลำกหลำยสำขำ 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อาชีวศึกษา (สนับสนนุ)  
๑ การทบทวนปรับหลักสูตรอาชีวศึกษา 

- หน่วยงำนผู้แทนทบทวนหลักสูตร : แต่งตั้งหน่วยงำนผู้แทน
จำกภำครัฐในกำรทบทวนหลักสูตรอำชีวศึกษำอย่ำงเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 
เป้ำหมำย  
- พัฒนำระบบอำชีวศึกษำในประเทศไทย 

- พัฒนำหลักสูตร/ ส่งเสริมโรงเรียนอำชีวะต้นแบบ โครงกำรทวิภำคี 
- พัฒนำบุคลำกร และผู้เรียน หลักสูตรอำชีวศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
- มีองค์ควำมรู้ในด้ำนกระบวนกำรจัดท ำหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

เพื่อเสริมสร้ำงโรงเรียนอำชีวะต้นแบบ ๒ โครงการฝึกอบรมอาชีวะต้นแบบ 
- กำรจัดตั้งระบบกำรฝึกอบรมแบบทวิ : กำรฝึกอบรมอำชีวะ 

ผู้รับผิดชอบ : กระทรวงกำรคลัง และ
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 



 
 

๑๔ 

 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
ที่เช่ือมโยงกับกระทรวงศึกษำฯส่วนรำชกำรในภูมภิำค 
(regional governments) และผูว้่ำจ้ำง 

เป้ำหมำย  
- พัฒนำระบบอำชีวศึกษำในประเทศไทย 

- มีควำมสำมำรถในกำรจัดท ำหลักสูตรอำชีวศึกษำ เพื่อน ำไปสู่
โรงเรียนอำชีวะต้นแบบ  

- กระตุ้นให้เกิดกำรยกระดับคุณภำพกำรอำชีวศึกษำในประเทศ
ไทย 

 โครงการทวิภาคีนาร่องใน 
- อุตสำหกรรมเป้ำหมำย :ออกแบบและดำเนินกำรหลักสูตร

ฝึกอบรมอำชีวะต้นแบบในกลุ่มอำชีพเป้ำหมำย และภูมิภำค 
(and regions) (ซึ่งต้องสอดคล้องกับอุตสำหกรรมที่เป็นเลิศ) 

๓ การยกระดับคุณภาพของหลักสูตรอบรมอาชีวะ 
- เกณฑ์คุณภำพของหลักสูตรอบรม : พัฒนำมำตรฐำนคุณภำพ

ที่สถำบันอำชีวศึกษำและผู้ว่ำจ้ำงต้องปฏิบัติตำม 

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 
เป้ำหมำย  
- พัฒนำระบบอำชีวศึกษำในประเทศไทย 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อุดมศึกษา (สนบัสนนุ)  
๑ กำรทบทวนหลักสตูรมหำวิทยำลัย 

- หน่วยงำนผู้แทนทบทวนหลักสตูรมหำวิทยำลยั 
- ระบบกำรวเิครำะห์กำรปรับปรุงหลักสูตรมหำวิทยำลัย 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 
เป้ำหมำย  
- พัฒนำระบบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำใน

ประเทศไทย 

- พัฒนำบุคลำกร และผู้เรียน หลักสูตรอุดมศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
- มีองค์ควำมรู้ในด้ำนกระบวนกำรจดัท ำ ปรับปรุง พัฒนำ
หลักสตูรอุดมศึกษำ 

- มีควำมสำมำรถในกำรจัดท ำหลักสูตรอุดมศึกษำ 
 

๒ พัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำและงำนวิจัยและพัฒนำ 
- เกณฑ์คุณภำพของหลักสูตรอบรม 
- ระบบกำรตรวจสอบคุณภำพของหลักสูตรอบรม 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 
เป้ำหมำย  
- พัฒนำระบบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำใน

ประเทศไทย 

- ผู้สอนและผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม และ
กำรท ำวิจัย (ทุกระดับ) 

วัตถุประสงค์ 
- พัฒนำกำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรวิจัยส ำหรับครู และผู้เรียน 
- สำมำรถสร้ำงนวัตกรรม และงำนวิจัยได้  

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ : การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ - ความยากง่ายในการท าธุรกิจ (สนับสนุน)  
 - ศูนย์กำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ : พัฒนำศูนย์

กำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทำงใน 
กำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรงำนภำครัฐ เพื่อเพิ่มควำมสะดวก 
สบำยในกำรเข้ำถึงมำกยิ่งข้ึน 

ผู้รับผิดชอบ : สนง. คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 
เป้ำหมำย  
- พัฒนำระบบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำใน

ประเทศไทย 

- พัฒนำกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 
วัตถุประสงค์ 
- กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (ระดับอุดมศึกษำ)  

 
 



 
 

๑๕ 

 

จากตารางสรุปประเด็นทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ (ปรับได้เป็นท้ังกำรพัฒนำผู้เรียน และครู) 
๑. พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๒. กำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพหลักสูตร (ทุกระดับ) 
๓. พัฒนำหลักสูตร/ ส่งเสริมโรงเรียนอำชีวะต้นแบบ  โครงกำรทวิภำคี (พัฒนำบุคลำกร และผู้เรียน หลักสูตรอำชีวศึกษำ) 
๔. พัฒนำบุคลำกร และผู้เรียน หลักสูตรอุดมศึกษำ 
๕. ผู้สอนและผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรท ำวิจัย (ทุกระดับ) 
๖. พัฒนำกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๖ 

 

๖. สรุปประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) น าสู่ประเด็นการศึกษาของประเทศ 
 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ทรัพยากรทางบก 

ประเด็นย่อยที่ ๑ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า: ๑.๙ สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อ 
การปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า 

 

๑.๙ สนับสนุนและพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อ
กำรปฏิรูปทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ 
๑.๙.๑ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนวิจัยเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดินป่ำไม้ที่เหมำะสมในแต่ละภูมิสังคม 
๑.๙.๒ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนวิจัยเพื่อประเมินสถำนภำพและ
ศักยภำพของพื้นที่ป่ำต้นน้ ำล ำธำรในกำรรักษำควำมสมดุลของ
ระบบนิเวศและกำรป้องกันภัยธรรมชำติ 
๑.๙.๓ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนวิจัยเพื่อประเมินมูลค่ำทรัพยำกร
ป่ำไม้และสัตว์ป่ำในทุกมิติ เพื่อเป็นข้อมูลอ้ำงอิงในกิจกรรม  
กำรบริหำรจัดกำรและกำรบังคับใช้กฎหมำย 
๑.๙.๔ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนวิจัยเพื่อพัฒนำและสร้ำง
นวัตกรรมกำรใช้ประโยชน์ผลผลิตจำกป่ำไม้ และกำรตลำดของ
ผลิตภัณฑ์ครบวงจร 
๑.๙.๕ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนวิจัยเพื่อพัฒนำระบบและ
เครื่องมือในกำรติดตำมตรวจสอบสภำพพื้นที่ป่ำไม้และสัตว์ป่ำ 
๑.๙.๖ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศที่เช่ือมโยงกับทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ 
๑.๙.๗ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนวิจัยเพื่อประโยชน์ในกำร
ปรับปรุงนโยบำยยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำให้เหมำะสม 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  : ทส. ศธ. วท. วช. สกว. 
เป้ำหมำย 
- มีข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ที่เช่ือมโยงกับทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ 
- มีข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำปรับปรุงนโยบำย

ยุทธศำสตร์ชำติ 

- ส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยำกรป่ำไม้ และสัตว์ป่ำ 

 วัตถุประสงค์ 
- สถำบันกำรศึกษำ ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะกำรวิจัยและกำรพัฒนำ

ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยำกรป่ำไม้ และสัตว์ป่ำ 
 



 
 

๑๗ 

 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
เร่ือง สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นย่อยที่ ๑.๑ ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด : 

มลพิษจากขยะชุมชน 

 

 สร้ำงวัฒนธรรมกำรคัดแยกขยะมูลฝอยและน ำกลับมำใช้
ประโยชน์ในชุมชนต่ำงๆ ทั่วประเทศโดยสร้ำงแรงจูงใจบน
หลักกำร “เปลี่ยนขยะที่ไม่มีรำคำให้เป็นเงิน” โดยเฉพำะขยะ
อินทรีย์ โดย 
(๒) ให้ควำมรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในกำรคัดแยก
ขยะแต่ละประเภท รวมทั้งผนวกควำมรู้เรื่องกำรคัดแยกขยะเข้ำ
ไปในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ผู้รับผิดชอบหลัก : อปท. ศธ. ทส. 
เป้ำหมำย 
- ปริมำณขยะอินทรีย์และขยะรไีซเคิลที ่

ต้นทำงลดลง 
- ปริมำณขยะอินทรีย์และขยะรไีซเคิลที ่

ถูกน ำกลับมำใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 

- ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงกำร Zero waste ให้แก่ผู้เรียน/
สถำนศึกษำ 

วัตถุประสงค์ 
- น ำนโยบำย Zero waste สู่กำรปฏิบัติ 
- ให้ผู้เรียนได้มีโอกำสมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำโครงกำร 
- ขยำยผลไปท้ังสถำนศึกษำ 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ผลักดันทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประเด็นย่อยที่ ๓.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ้าวันเพ่ือร่วมแก้ไข

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ภาคประชาชน 

- พัฒนำหลักสูตร (ควำมรู้ ทักษะ) ในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับ 
กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ  

วัตถุประสงค์ 
- ผู้เรียน ประชำชน มีควำมรู้ ทักษะในเรื่องกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ 
- ผู้เรยีน และประชำชนมีจิตส ำนึกเพื่อร่วมแก้ไขปัญหำ 

กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศมำกขึ้น 

 - ก ำหนดให้สถำบันกำรศึกษำทุกระดับผนวกเรื่องกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศเข้ำไปในหลักสูตรที่ เหมำะสมกับระดับ
กำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ศธ. 
สนับสนุน ทส. อบก. 
เป้ำหมำย 
- ประชำชนมีควำมตระหนักรู้ ควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ และร่วมแกไ้ขปัญหำ 
กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศมำกขึ้น 

 
จากตารางสรุปประเด็นทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ปรับได้เป็นทั้งกำรพัฒนำผู้เรียน และครู) 

๑. ส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำในประเด็นที่เก่ียวข้องกับทรัพยำกรป่ำไม้ และสัตว์ป่ำ 
๒. ส่งเสริมโครงกำร Zero waste ให้แก่ผู้เรียน/สถำนศึกษำ (ทุกระดับของสถำบัน) 
๓. พัฒนำหลักสูตร (ควำมรู้ ทักษะ) ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ 

 
 



 
 

๑๘ 

 

๗. สรุปประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศ (ด้านสาธารณสุข) น าสู่ประเด็นการศึกษาของประเทศ 
 

กำรจัดท ำแผนปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข ด ำเนินกำรภำยใต้กรอบของรัฐธรรมนูญที่ก ำหนดไว้ใน หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ มำตรำ ๒๕๘ 
ได้แก่ (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภำพให้ประชำชนได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพและสะดวกทัดเทียมกัน 
และ ข้อ (๕) ให้มีระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวดูแลประชำชนในสัดส่วนที่เหมำะสม รวมถึงได้พิจำรณำประเด็นอ่ืนที่น ำสู่กำรออกแบบ
นโยบำยและระบบที่สมบูรณ์ สนับสนุนให้กำรขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปด้ำนสำธำรณสุขเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ ดี สังคมมีโอกำส
ทัดเทียมกัน และประเทศมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้งภำยนอกและภำยในที่จะส่งผลถึงกำรสำธำรณสุขของประเ ทศ และ
ควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศท้ังในระยะยำว และระยะกลำง กำรก ำหนดประเด็นกำรปฏิรูปฯ ได้ค ำนึงถึงองค์ประกอบ ๔ ด้ำน ได้แก่ (๑) ด้ำน
ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีกลไกในกำรก ำหนดนโยบำยสุขภำพแห่งชำติที่มีควำมเป็นเอกภำพ กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำร
จัดกำรไปยังเขตสุขภำพ กำรมีระบบสำรสนเทศสุขภำพ และกำรวำงแผนก ำลังคนสุขภำพ (๒) ด้ำนระบบบริกำรสำธำรณสุข มุ่งพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ 
กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์ฉุกเฉินและกำรสร้ำงเสริมป้องกันและควบคุมโรค (๓) ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคและบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข           
ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้กับประชำชน รวมถึงกำรคุ้มครองผู้บริโภค (๔) ด้ำนควำมยั่งยืนและเพียงพอด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ 
โดยกำรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภำพภำครัฐทุกระบบให้มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นธรรม และยั่งยืน 
 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสขุภาพ  
ข้อ ๑.๒ กำรปรับระบบบริกำร

สู่ระบบดิจิทัล 
วิธีกำร 
- กำรจัดท ำแผนแม่บทเพื่อกำรปรับ

ระบบบริกำรเพื่อใช้ประโยชน์จำก
ระบบดิจิทัลในกำรพัฒนำกระบวนกำร
บริกำร 

- กำรพัฒนำแบบจ ำลองกำรปรับเปลี่ยน
ระบบบริกำรสุขภำพสูร่ะบบดิจิทัล
และทดลองด ำเนินกำรใน
สถำนพยำบำลระดับต่ำง ๆ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ : มหำวิทยำลัย , ศธ. - ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียน
ทุกระดับ และทุกภำคส่วน 

วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับดำ้นสังคม 



 
 

๑๙ 

 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ก าลังคนสุขภาพ  
๒ พัฒนำระบบ

สำรสนเทศทรัพยำกร
ด้ำนสุขภำพในระบบ
ดิจิทัล 

วิธีกำร 
- กำรวิจัยเพื่อพัฒนำและก ำหนด

มำตรฐำนข้อมลูสำรสนเทศก ำลังคน
ด้ำนสุขภำพของประเทศ 

- กำรส่งเสริมใหส้ถำบันกำรศึกษำ 
สภำวิชำชีพ กระทรวงสำธำรณสุขและ
สถำนพยำบำลต่ำงๆ ในภำครัฐและ
เอกชน ท ำฐำนข้อมูลบุคลำกรดิจทิัล 

ผู้รับผิดชอบ : สถำนศึกษำหลัก 
เป้ำหมำย  
- มีมำตรฐำนใน ๓ ปี 
 
 
- มีฐำนข้อมูลภำยใน ๕ ปี 

- กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัย และลด 
กำรละเมิดสิทธิทำงสื่อสังคม (ทำงกำรแพทย์) 

วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับด้ำนสังคม 

ประเด็นปฎิรูปที่ ๔ ระบบบริการปฐมภมู ิ  
๔.๑  พัฒนำก ำลังคนด้ำน

ปฐมภูมิ 
๔.๑ ผลิตแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว
รองรับกำรปฏิรูประบบบริกำรปฐมภูมิ 
๔.๑.๑ เพิ่มกำลังกำรผลิต New-tract  
ส ำหรับ FM ในทุกโรงเรียนแพทย์ 
๔.๑.๒ จัดให้มี ช่องทำงเข้ำศึกษำต่อ
แพทย์ เวชศำสตร์ครอบครัวส ำหรับ
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในหน่วยบริกำร
ปฐมภูมิ 
๔.๑.๓ จัดให้มีแนวทำงกำรเข้ำศึกษำต่อ
แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวในโครงกำร
ผลิตแพทย์เพื่อชำวชนบท 

ผู้รับผิดชอบ : รำชวิทยำลัยแพทย์สภำ 
เป้ำหมำย 
- เพื่อสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยบริกำร

ปฐมภูมิ สำมำรถเข้ำศึกษำต่อแพทย์เวช
ศำสตร์ครอบครัว 

- พัฒนำก ำลังพลสำยกำรแพทย์ในระดับอุดมศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
- มีองค์ควำมรู้ในด้ำนกระบวนกำรจัดท ำหลักสูตร กำรจัดกำร

เรียนกำรสอนด้ำนกำรผลิตแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว  
- มีควำมสำมำรถในกำรจัดท ำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ด้ำนกำรผลิตแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว 
- มีควำมตระหนักรู้ในกำรทุ่มเทเพื่อกำรผลิตแพทย์เวชศำสตร์

ครอบครัว   

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การแพทย์แผนไทย และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ  
๓ ระบบกำรศึกษำ

กำรแพทย์แผนไทย 
โครงการที่ ๑ 
พัฒนำ ปรับปรุง
หลักสตูรแพทย์   
แผนไทยบณัฑิตและ

- จัดท ำโครงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ร่วมระหว่ำงกรมพท.ฯ สถำบันกำรศึกษำ
ที่ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) 

ผู้รับผิดชอบ : กรม พท.ร่วมกับ 
สถำบันกำรศึกษำที่ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทย
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.) 
เป้ำหมำย 
- แพทย์แผนไทยมีสมรรถนะสูงในระบบ 

- กำรเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษำ สำยกำรแพทย์แผนไทย 
วัตถุประสงค์ 
- มีควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต 
- สำมำรถพัฒนำหลักสูตร และจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรแพทย์

แผนไทยบัณฑิต 



 
 

๒๐ 

 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
เพิ่มพูนทักษะวิชำชีพ
แพทย์แผนไทย 

- ปรับปรุงหลักสูตรกำรแพทย์แผนไทย 
บัณฑิต โดยเพิ่มระยะเวลำในกำรฝึก
ภำคปฏิบัติของแพทย์แผนไทยฝึกหัด 
(Internship) ๑ ปีภำยในปี ๒๕๖๔ 

- พัฒนำหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะวิชำชีพ
ให้กับบัณฑิตแพทย์แผนไทยและ
แพทย์แผนไทยประยุกต์หลักสูตร ๑ ปี
ภำยในปี ๒๕๖๒ 

- พัฒนำระบบกำรศึกษำต่อเนื่องเพื่อ
เพิ่มพูนควำมรู้ให้กับแพทย์แผนไทย
ภำยในปี ๒๕๖๒ 

บริกำรสุขภำพและได้รับกำรยอมรับจำก     
สหวิชำชีพ 

- เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำสมรรถนะให้กับผู้เรียน บุคลำกร
ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 

 โครงกำรที่ ๓ 
พัฒนำแหล่งฝึก 
ภำคปฏิบตัิของ
แพทย์แผนไทย
ฝึกหัดแล ะแหล่งฝึก 
ประสบกำรณ์
วิชำชีพร่วมกับ 
สถำบันอุดมศึกษำ 

- จัดท ำโครงกำรแหล่งฝึกภำคปฏิบัติ
และแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
แพทย์แผนไทย 

- พัฒนำแหล่งฝึกภำคปฏิบัติและแหล่งฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพแพทย์แผนไทย
ในโรงพยำบำลสังกัดสำนักงำนปลัด 
กระทรวงสำธำรณสุข และโรงพยำบำล
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
พื้นบ้ำนไทยประจ ำภำค 

- พัฒนำอำจำรย์แพทย์แผนไทยใน
แหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกับ
แหล่งเพิ่มพูนทักษะ 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : กรม พท. ร่วมกับ สป.สธ. 
สถำบันผลิตบณัฑิตกำรแพทย์แผนไทย 
เป้ำหมำย 
- มีแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกำรแพทย์

แผนไทยที่มีมำตรฐำน และเพียงพอต่อ 
กำรฝึกภำคปฏิบัติของแพทย์แผนไทยฝึกหัด 

- สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำมีแหล่งฝึก ส ำหรับสำยกำรแพทย์ที่
มีมำตรฐำน 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้ำนกำรผลิต) 



 
 

๒๑ 

 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
๒ กำรพัฒนำ ๓         

ระบบใหญ ่
๒.๒ กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำท่ีจะช่วย 
ยกระดับกำรรู้หนังสือ และทักษะสุขภำพ
น ำไปสู่กำรปรับวิธีกำรสอนและหลักสูตร 
ด้วยกระบวนกำรส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพด้วย V-shape ตั้งแต่เด็กปฐมวัย
ในศูนย์เด็กเล็กและยกระดับปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive HL) และคิดวิเครำะห์
(Critical HL) ของนักเรียนในระดบั
มัธยมศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ สถำนศึกษำทุกสังกัด 
เป้ำหมำย 
- สถำนศึกษำรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
ตัวช้ีวัด 
- จ ำนวนสถำนศึกษำที่เป็นองค์กำรรอบรู้

ด้ำนสุขภำพ 

- ส่งเสริมระบบกำรพัฒนำหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็ก
ปฐมวัย ในกำรพัฒนำ กำย จิต สังคม ท่ีพร้อมเข้ำสู่เด็กวัยเรียน 

วัตถุประสงค์  
- พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้เป็นตำมระบบกำรศึกษำ 

๔. พัฒนำก ำลังคนด้ำน
ส่งเสริม ควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพ 

๔.๒ พัฒนำหลักสูตรและผลิตนักศึกษำ
ด้ำนส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ  

ผู้รับผิดชอบ : มหำวิทยำลัย 
เป้ำหมำย 
- นักศึกษำรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
ตัวช้ีวัด 
- นักศึกษำผ่ำนหลักสูตรส่งเสริมควำมรอบรู้

ด้ำนสุขภำพ 

- กำรเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษำ สำยกำรแพทย์ 
วัตถุประสงค์ 
- มีควำมรู้ในกำรสร้ำงหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ในกำรพัฒนำผู้เรียนในระดับอุดมศึกษำ สำยกำรแพทย์ 
- มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงหลักสูตร 

 
(เน้นระดับอุดมศึกษา และสายแพทย์)  
จากตารางสรุปประเด็นทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข (ปรับได้เป็นท้ังกำรพัฒนำผู้เรียน และครู) 
     ๑. ควำมสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียน ในทุกระดับ และทุกภำคส่วน (สอดคล้องกับประเด็นด้ำนสังคม) 
     ๒. กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัย และลดกำรละเมิดสิทธิทำงสื่อสังคม (ทำงกำรแพทย์) 
     ๓. กำรเพ่ิมสมรรถนะผู้เรียนระดับอุดมศึกษำ (สำยกำรแพทย์) 
     ๔. สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำมีแหล่งฝึก (ส ำหรับสำยกำรแพทย์) ที่มีมำตรฐำน 
     ๕. ส่งเสริมระบบกำรพัฒนำหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในกำรพัฒนำ กำย จิต สังคม ที่พร้อมเข้ำสู่เด็กวัยเรียน (สอดคล้องกับประเด็นด้ำนสังคม) 
 
 
 



 
 

๒๒ 

 

๘. สรุปประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศ (ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ) น าสู่ประเด็นการศึกษาของประเทศ 
 

แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมสอดคล้องกับร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ ในส่วนยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
ข้อ ๑.๒ กำรพัฒนำศักยภำพในกำรป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทั้งทำงทหำรและภัยคุกคำมอื่น ๆ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ข้อ ๒.๑ กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร มุ่งเน้นที่กำรพัฒนำเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่ำข้อ ๓.๑ กำรปรับเปลี่ยน
ค่ำนิยมและวัฒนธรรม  มุ่งเน้นให้สถำบันทำงสังคมร่วมปลูกฝังค่ำนิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์  โดยบูรณำกำรร่วมระหว่ำงยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ข้อ ๖.๓ กำรปรับปรุงบทบำท ภำรกิจ และโครงสร้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม
ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง และสำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ และเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล สำมำรถรองรับกับสภำพแวดล้อมใน
กำรปฏิบัติงำนที่มีควำมหลำกหลำยซับซ้อนมำกขึ้นและทันกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

 
ประเด็นจากแผนปฎิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน  
 ๓. กำรจัดสัมมนำเรื่อง “กำรรู้เท่ำทันสื่อ” ในโรงเรียนและใน

มหำวิทยำลัยและในสถำนที่สำธำรณะส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่
นอกสถำนศึกษำทั้งในกรุงเทพและต่ำงจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง 
๔. กำรจัดสัมมนำเรื่อง “กำรรู้เท่ำทันสื่อ” ในโรงเรียนและใน
มหำวิทยำลัยและในสถำนที่สำธำรณะส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่   
อยู่นอกสถำนศึกษำทั้งในกรุงเทพและต่ำงจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง 
๕. กำรบรรจุสำระเกี่ยวกับ “กำรรู้เท่ำทันสื่อ” ให้อยู่ในหลักสูตร
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำและเป็น 
วิชำพื้นฐำนระดับอุดมศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ  : ศธ.  
เป้ำหมำย 
- สร้ำงควำมตระหนักในกลุ่มประชำชนทั่วไป 

- ควำมสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียนในทุก
ระดับ และทุกภำคส่วน (ทุกระดับชั้น) 

- กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัย รู้เท่ำทันสื่อ 
ลดกำรละเมิดสิทธิทำงสื่อสังคม (ทำงกำรแพทย์  + (ทุกระดับช้ัน)
วัตถุประสงค์ 

- มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้สื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
- สำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ได้อย่ำงปลอดภัยถูกต้อง

และเหมำะสม 

 
จากตารางสรุปประเดน็ทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรปูประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยสีำรสนเทศ (ปรับได้เปน็ทั้งกำรพัฒนำผู้เรียน และครู) 

๑. ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียน ในทุกระดับ และทุกภำคส่วน (ทุกระดับชั้น) 
๒. กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัย รู้เท่ำทันสื่อ และลดกำรละเมิดสิทธิทำงสื่อสังคม (ทำงกำรแพทย์) + (ทุกระดับชั้น) 

 
 



 
 

๒๓ 

 

๙. สรุปประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศ (ด้านสังคม) น าสู่ประเด็นการศึกษาของประเทศ 
 

กำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคมเป็นหนึ่งใน ๑๑ ด้ำนของกำรปฏิรูปประเทศที่ต้องด ำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๑๖ 
บัญญัติให้ด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย สำมัคคีปรองดอง พัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ สังคม มีควำมสงบสุข เป็นธรรม มีโอกำสทัดเทียม ขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ  ประชำชนมี
ควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งให้มีกฎหมำยว่ำด้วยแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้มีกำรตรำ
พระรำชบัญญัติแผนและข้ันตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  

กำรจัดท ำแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม มีควำมชัดเจน ก ำหนดวิธีกำร ขั้นตอน กลไกและเป้ำหมำย มีกำรรับฟังควำมเห็นจำกประชำชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่ส ำคัญต้องน ำแผนดังกล่ำวนี้ไปปฏิบัติภำยใน ๑ ปี และให้เห็นผลสัมฤทธิ์ภำยใน ๕ ปี พร้อมทั้งให้มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผน
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีส่วนรับผิดชอบในกำรวำงแผนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ได้พิจำรณำกำรพัฒนำประเด็นทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ และแผนปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำหรั บเป็น
เครื่องมือในกำรก ำกับทิศทำงกำรปฏิบัติงำนทั้งในส่วนใหญ่ และส่วนย่อยของระบบกำรศึกษำต่อไป 
 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม  
ประเด็น
ที่ ๒.๒ 

ปฏิรูปกองทุนส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนพิกำร 

กิจกรรมที่๑ สนับสนุนและเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรบริหำรศูนย์บริกำร
คนพิกำรโดยองค์กรด้ำนคนพิกำร 
และปรับปรุงรูปแบบกำรพิจำรณำ
กำรใช้เงินของกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร จำก
ลักษณะ project based เป็น unit-
cost โดยเน้นโครงกำรที่เป็นกำร
เสริ มสร้ ำ งอำ ชีพคนพิกำรที่ ไ ม่
สำมำรถท ำงำนในสถำนประกอบกำร
ได้ หรือ คนพิกำรที่ประกอบอำชีพ
อิสระ 
 

เป้ำหมำย  
- ศูนย์บริกำรคนพิกำรโดยองค์กรด้ำนคนพิกำรที่ได้
มำตรฐำนครอบคลุมทุกอ ำเภอ 

- คนพิกำรสำมำรถใช้ชีวิตได้โดยไม่มีอุปสรรคและ 
มีศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ 

ตัวช้ีวัด 
- ร้อยละ ๘๐ ของคนพิกำร ครอบครัวคนพิกำร 
องค์กรด้ำนคนพิกำร (องค์กรของคนพิกำร และ
องค์กรเพื่อคนพิกำร) ได้รับกำรจัดสรรเงินจำก
กองทุนฯ อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

- มีระบบประกันคุณภำพและติดตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนสังคม 

๑. ผู้เรียน และผู้เสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน ได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน และตามการศึกษาภาคบังคับ  
(ระดับ สพฐ.)  
วัตถุประสงค์ 
- ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของผู้เรยีนกลุ่มต่ำงๆ 
- ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำโดยรวม 
๑.๑ การส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ทุกระดับชั้น ตั้งแต่แรกเกิด) 
วัตถุประสงค์ 
- มีควำมรูเ้กี่ยวกับวิธีกำรให้กำรศึกษำเพื่อให้ผู้เรยีนเกิด 

กำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
- สำมำรถพัฒนำผู้เรียน ให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 



 
 

๒๔ 

 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
  กิจกรรมที่ ๒ กำรเสริมสร้ำงพลัง

ให้แก่ผู้บริโภคและกำรพัฒนำผู้บริโภค
โดยอำศัยเทคโนโลยี 
วิธีกำร 
๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กร
ภำคประชำชนที่มีบทบำทและเป็น
ตัวแทนในกำรคุ้มครองผู้บริโภคโดย
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นช่องทำงสื่อสำร
ให้ผู้บริโภคในกำรรักษำสิทธิต่ำงๆ 
๒. บรรจุเนื้อหำเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
ในหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เป้ำหมำย  
- เกิดแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงพลังให้แก่ผู้บริโภค
ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับ 
กำรคุ้มครองผู้บริโภค 

ตัวช้ีวัด 
- ระดับกำรรับรู้สื่อด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคของ
ผู้บริโภค 

๒) ความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียน 
ในทุกระดับ และทุกภาคส่วน 
(ทุกระดับ) 
วัตถุประสงค์ 
- ผู้เรียนทั้งในส่วนของผู้เรียนปกติ และผู้เรียนประเภทเสียเปรียบ

ได้รับกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง 
- กำรสร้ำงจิตส ำนึก และควำมตระหนักรู้ในกำรใช้เทคโนโลยี

เพื่อกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และสิทธิผู้บริโภค    
มำกขึ้น  

 
 

ประเด็น
ที่ ๒.๖ 

เปลี่ยนแปลง
นโยบำยประชำกร
เพื่อเสรมิสร้ำงดุล
ประชำกรในอนำคต 

กิจกรรมที่ ๑ แก้ปัญหำอัตรำกำร
เกิดที่ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ที่ท ำให้
ประเทศไทยมีประชำกรในแต่ละ
กลุ่มอำยุท่ีไม่สมดุล 
วิธีกำร 
ด ำเนินกำรให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มี
กำรพัฒนำให้ ได้มำตรฐำนและ
ครอบคลุม ทุกพื้นที่ เพื่อลดภำระ 
พ่อแม่ในกำรเลี้ยงดูบุตร โดยเฉพำะ 
กำรดูแลเด็กอำยุ ๐ – ๓ ปี 

ไม่มี  ๓) พัฒนาศูนย์เด็กให้ได้มาตรฐานทอย่างทั่วถึง 
วัตถุประสงค์  

- มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้เป็น
ตำมมำตรฐำน 

- มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ให้เป็นไปตำมระบบกำรศึกษำ 

- เห็นควำมส ำคัญของกำรสร้ำงพัฒนำศูนย์เด็กเล็กที่มีมำตรฐำน
ทั่วถึง 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม  
  กิจกรรมที่ ๑ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ เก็บและ
บริหำรข้อมูลและสำรสนเทศใน
ระดับชุมชนและต ำบล 

เป้ำหมำย 
- มีฐำนข้อมูลทำงสังคมในระดับพื้นที่ที่มีกำรบริหำร
จัดกำรโดย อปท. 

ตัวช้ีวัด 
- อปท. ทั่วประเทศมีข้อมูลสำรสนเทศพื้นฐำน

ภำยใน ๓ ปี 

๒.๑) การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย 
และลดการละเมิดสิทธิทางสื่อสังคม 
(ทุกระดับกำรศึกษำ) 
วัตถุประสงค์ 
- รู้จักใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม   



 
 

๒๕ 

 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
- อปท. เริ่มบริหำรระบบได้ภำยใน ๕ ปี - มีควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และกำรบริหำร

จัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศ   กิจกรรมที่ ๒ จัดล ำดับควำมส ำคัญ
กำรเปิดเผยข้อมูลที่ประชำชนต้องกำร
ทรำบ และสร้ำงกำรรับรู้ 

เป้ำหมำย 
- ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรข้อมูลของภำครัฐ
ที่ตรงกับควำมต้องกำรมีบริกำร 

ตัวช้ีวัด  
- ข้อมูลและกำรให้บริกำรของภำครัฐแบบเปิดเผยและ
เช่ือมโยงกัน (Open and Connected Government)
ปีละ ๕ เรื่อง เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ 

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  
  กิจกรรมที่ ๑ สร้ำงพลังจิตอำสำ 

๑.๑. โครงกำรจิตอำสำ “เรำท ำดี
ด้วยหัวใจ” 
๑.๒ โครงกำรจิตอำสำประชำรัฐ 
เพื่อสังคม สุขภำวะ 
 

เป้ำหมำย 
- คนไทยมีส ำนึกจิตอำสำ และรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม โดยได้รับกำรปลูกฝังผ่ำน กำรด ำรงชีวิต
ประจ ำวันอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ตัวช้ีวัด 
- ประชำชนลงทะเบียนเข้ำร่วมและลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมจิตอำสำเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น 

๔) ผู้เรียนเป็นผู้มีปัญญา ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม 
(ทุกระดับ) 
วัตถุประสงค์ 
- สร้ำงผู้เรียนให้เป็นผู้มีจิตส ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อสังคม 

นอกเหนือจำกองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ 
- สร้ำงพัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้มีจติอำสำที่ดีในทุกกรณทีี่มีโอกำส  
 

  กิจกรรมที่ ๒ สร้ำงพลังแผ่นดิน  
๒.๓ ขับเคลื่อนสภำเด็กและเยำวชน
ให้เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ ด้ำน
วิชำกำร กำรศึกษำ สุขภำพ กีฬำ 
และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็ก
และเยำวชน 

เป้ำหมำย 
- สภำเด็กและเยำวชนมีกิจกรรมในกำรพัฒนำ
ชุมชนและสังคม 

- สภำเด็กและเยำวชนเป็นเวทีส ำหรับเด็กและ
เยำวชนในกำรจัดกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ 

ตัวช้ีวัด  
- ร้อยละ ๒๐ ของสภำเด็กและเยำวชนผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนในแต่ละปี 

- สภำเด็กและเยำวชน ๗,๗๗๕ แห่ง มีกิจกรรมใน
กำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงน้อย ๓ กิจกรรม
ต่อป ี
 

๕) ผู้เรียนมีส านึกรักบ้านเกิดในท้องถิ่น 
(ทุกระดับชั้น)  
วัตถุประสงค์ 
- น ำองค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำของผู้เรียนพัฒนำองค์ควำมรู้

หรือทรัพยำกรในท้องถิ่นได้เป็นอย่ำงดี 
- มีจิตส ำนึกรักบ้ำนเกิด  



 
 

๒๖ 

 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
  กิจกรรมที่ ๓ พลังสร้ำงสรรค์ 

๓.๑ สร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ทักษะชีวิต 
เป้าหมาย 
- สร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ทักษะชีวิต ประชำชนใน
ชุมชนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงศูนย์กำรเรียนรู้ที่มี
ชีวิตในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
- ทุกจังหวัดมีห้องสมุดและและศูนย์กำรเรียนรู้ที่มี
ชีวิต 

- มีห้องสมุดชุมชนเพิ่มขึ้นปีละ ๑๐ แห่ง 
- มีกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตเคลื่อนที่อย่ำงน้อยปีละ 
๑๐ ครั้ง 

- มีห้องสมุดมีชีวิตที่เหมำะกับพื้นที่ในอำคำรสูง
ร่วมมือกับภำคเอกชนปีละ ๕ แห่ง 

๖) ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการด ารงชีวิต 
(ทุกระดับชั้น)  
วัตถุประสงค์ 
- น ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มำใช้เป็นหลักกำรในกำร

พัฒนำทักษะกำรด ำรงชีวิต 
- ผู้เรียน (ทุกระดับ) มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำทักษะกำร

ด ำรงชีวิต 
 

 

  ๓.๓ พัฒนำศูนย์เด็กเล็กเป็นพื้นที่
ฟื้นฟูและกล่อมเกลำเด็ก 

เป้ำหมำย 
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กได้รับกำรยกระดับให้ได้
มำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์ของ อปท. มำกข้ึน 

- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเป็นพื้นที่ฟื้นฟูกล่อมเกลำเด็ก
ทั้งด้ำนพัฒนำกำรทำงกำยและจิตใจ 

ตัวช้ีวัด 
- ร้อยละ ๘๐ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุกแห่งเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ของ อปท. 

- มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบอย่ำงน้อยร้อยละ ๔๐ 

๓) ส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย และ
เด็กปฐมวัย 
 

  กิจกรรมที่ ๔ พลังภูมิคุ้มกัน 
๔.๑ จัดท ำมำตรฐำนดูแลสื่อออนไลน ์
 

เป้ำหมำย 
- จัดท ำมำตรฐำนดูแลสื่อออนไลน์ สื่อมีกำรจัดท ำ
รำยกำรที่มีเนื้อหำในเชิงสร้ำงสรรค์ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 

๒) ควำมสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียน ใน
ทุกระดับ และทุกภำคส่วน 
๒.๑) กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัย และ
ลดกำรละเมิดสิทธิทำงสื่อสังคม 
 



 
 

๒๗ 

 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
- รำยกำรที่มีเนื้อหำส่งเสริมควำมรู้วิชำกำร คุณธรรม
จริยธรรม และทักษะชีวิต เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ใน
แต่ละปี 

  ๔.๒ โครงกำร Citizen Watchdogs
โดยสร้ำงระบบดิจิทัลกับกำรเฝ้ำระวัง
ทำงสังคม Digital Community 
Watch Dog (DCWD) ในชุมชน 

เป้ำหมำย 
- ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลและ
เฝ้ำระวังข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่ปลอดภัย 

- ประชำชนมีควำมรู้ในกำรใช้สื่อออน์ไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค ์
ตัวช้ีวัด 
- ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องรำวร้องทุกข์จำกประชำชนเข้ำ
สู่ระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้น  

- ประชำชนมีส่วนร่วมเฝ้ำระวังทำงสังคมในกำรให้
ข่ำวสำรและร้องเรียนผ่ำนช่องทำงระบบดิจิทัล 

- มีหน่วยงำนท่ีให้ควำมรู้และเฝ้ำระวังกำรใช้งำนสื่อ
ออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ ๑๐ ต่อป ี

๒) ควำมสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของผู้เรียน ใน
ทุกระดับ และทุกภำคส่วน 
๒.๑) กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัย และ
ลดกำรละเมิดสิทธิทำงสื่อสังคม 

 
จากตารางสรุปประเด็นทางการศึกษา เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกับแผนปฏริูปประเทศด้ำนสังคม (ปรับไดเ้ป็นทั้งกำรพัฒนำผูเ้รียน และครู) 
๑. ผู้เรียน และผูเ้สียเปรียบในสังคมในวัยเรียน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน และตำมกำรศึกษำภำคบังคับ 

๑.๑  กำรส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. ควำมสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยทีำงกำรศึกษำของผู้เรียน ในทุกระดับ และทุกภำคส่วน 

๒.๑ กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัย และลดกำรละเมิดสิทธิทำงสื่อสังคม และมีกำรค ำนึงถึงในเรื่องสิทธิผู้บริโภค 
๓. ส่งเสริมระบบกำรพัฒนำหลักสตูรเด็กก่อนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ในกำรพัฒนำ กำย จิต สังคม ท่ีพร้อมเข้ำสูเ่ด็กวัยเรียน และพัฒนำศูนย์เด็กเล็กให้ได้มำตรฐำน 
๔. ผู้เรียนเป็นผู้มีปญัญำ ควบคูค่ณุธรรม จริยธรรม 
๕. ผู้เรียนมีส ำนึกรักบ้ำนเกิดในท้องถิ่น 
๖. ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะกำรด ำรงชีวิต 
๗. ผู้เรียนมคีวำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรท ำวิจัย 
 
 
 



 
 

๒๘ 

 

๑๐. สรุปประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) น าสู่ประเด็นการศึกษาของประเทศ 
 

 กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนต้องอยู่บนหลักของกำรเคำรพและปกป้องในสิทธิบุคคลและชุมชน โดยรัฐมีหน้ำที่ต้องจัดให้มีโครงสร้ำงหรือโครงข่ำยพ้ื นฐำน
ของกิจกำรสำธำรณูปโภคขั้นพ้ืนฐำนของรัฐอันจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตของประชำชนหรือเพ่ือควำมมั่นคงของรัฐ โดยต้องดูแลมิให้มีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรจน
เป็นภำระแก่ประชำชนเกินสมควร ให้ประชำชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด ำเนินกำรและศึกษำและประเมินผลกระทบต่อคุณภำพสิ่ งแวดล้อม
และสุขภำพของประชำชนหรือชุมชน จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียก่อน โดยระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชำชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพน้อยที่สุด มีกำรเยียวยำควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยให้แก่ประชำชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่ำงเป็นธรรมและ โดยไม่
ชักช้ำ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลหรือข่ำวสำรดังกล่ำวได้โดยสะดวก ส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้
พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ รวมทั้งพัฒนำและสนับสนุนให้มีกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนทำงเลือกเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนอย่ำงยั่งยืนและเอ้ืออ ำนวยให้
เกิดกำรแข่งขันเสรีเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

ไม่มีประเด็นกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับด้ำนพลังงำน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๙ 

 

๑๑. สรุปประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) น าสู่ประเด็นการศึกษาของประเทศ 
 

ประเด็นจากแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ น าสู่ประเด็นทางการศึกษา 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  
กลยุทธ์ที่ ๑ เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านกึของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือ 

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 

๑.๗ - ให้เร่งรัดสนับสนุนกำรด ำเนินกำร ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และศำสตร์พระรำชำ โดยมีชุมชน 
(หมู่บ้ำน) ศำสนสถำน (วัด โบสถ์ มัสยิด) และหน่วยกำรศึกษำ
(บวร) เป็นแกน กำรขับเคลื่อนโดยกำรสนับสนุนของ 
องค์กร-มูลนิธิฯ ที่มีเจตนำต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้เกิดหมู่บ้ำนช่อสะอำดกระจำยอยู่ท่ัวประเทศ 

 

ผู้รับผิดชอบ : ส ำนักงำน ป.ป.ช. (ปปจ.) - 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง  
เป้ำหมำย  
- เพื่อให้เกิดหมู่บ้ำนช่อสะอำดกระจำยอยู่ 

ทั่วประเทศ  

- กำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และศำสตร์พระรำชำ
ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 

๑.๙ - สร้ำงทัศนคติ ควำมรู้และปลูกฝังเยำวชนในสถำนศึกษำทุก
ระดับ ให้รังเกียจกำรทุจริต และตระหนักถึงโทษภัยของ 
กำรทุจริตคอร์รัปชันต่อประเทศชำติ 
 

ผู้รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษำธิกำร  
ส ำนักงำน ป.ป.ช.  . ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
เป้ำหมำย  
- เยำวชนในสถำนศึกษำ ๑๐ ล้ำนคน  
ตัวช้ีวัด 
- ทัศนคติ ควำมรู้ ของเยำวชนในสถำนศึกษำ 

ดีขึ้นทุกปี จำกผลกำรส ำรวจวิจัย 

- กำรสร้ำงทัศนคติ ควำมรู้และปลูกฝังเยำวชนในสถำนศึกษำ 
ทุกระดับ ให้รังเกียจกำรทุจริต และตระหนักถึงโทษภัยของ 
กำรทุจริตคอร์รัปชัน 
 

 
 
จากตารางสรุปประเด็นทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ปรับไดเ้ป็นทั้งกำรพัฒนำผูเ้รียน และครู) 
๑. ส่งเสริมกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และศำสตร์พระรำชำไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
๒. สร้ำงทัศนคติ ควำมรู้และปลูกฝังเยำวชนในสถำนศึกษำทุกระดับ ให้รังเกียจกำรทุจริตและตระหนักถึง โทษภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

 


