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ASEAN Education Plan 

ที่มา : แผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ หน้า ๘ 

 

ในด้านการศึกษาแผนการศึกษาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (THE ASEAN Work Plan On Education 
2016 – 2020) ได้ก าหนดประเด็นส าคัญไว้ ๘ ประการ (Key Elements on Education) ได้แก่  
๑) ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความรู้พื้นเมือง  
๒) ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับทุกคน โดยไม่ละเลยผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส  
๓) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๔) สนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๕) ส่งเสริมการด าเนินงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานเพื่อให้

บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๖) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
๗) ส่งเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย 

และ  
๘) ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาฯ 12 Thailand 4.0 นโยบายรัฐบาล แผนการศีกษาชาติ  
พ.ศ. 2560-2579 กฎกระทรวง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
คน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทยีมกันทาง
สังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

2. การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสงัคม 

3. การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างย่ังยืน 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

5. การเสริมสร้างความม่ันคง
แห่งชาติเพื่อการพฒันา
ประเทศสู่ความมั่งค่ังและ
ย่ังยืน 

6. การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ       โล
จิสติกส์ 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

10.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

1. เปล่ียนจากเกษตรแบบ
ดั้งเดิม (Traditional 
Farming)  เป็นการเกษตร
สมัยใหม่ (Smart 
Framing) 

2. เปลี่ยนจาก Traditional 
SMEs ไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ 
Startups ที่มีศักยภาพสูง 

3. เปล่ียนจาก Traditional 
Services ไปสู่ High 
Value Services 

4. เปล่ียนจากแรงงานทักษะ
ต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และทักษะ
สูง 

 

1. ปกป้องสถาบันฯ 
2. รักษาความมั่นคง 
3. ลดความเหลื่อมล้ า 
4. การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม 

5. สาธารณสุข 
6. เพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
7. ส่งเสริมบทบาทใน

ประชาคมอาเชียน 
8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
10.ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนา 
ประสิทธิภาพของระบบ 
บริหารจัดการศึกษา 
1. พัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทีบู่รณาการ
เชื่อมโยงกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน การ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
และการติดตามประเมินผล
ของหน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

2. พัฒนาระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา 

3. ปรับปรุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นระบบที่
ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ 
และไม่เป็นภาระของผู้สอน 
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาแต่ละระดับ 
และเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 

4. ด าเนินการในภารกิจอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 
1. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง

จัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยให้เป็นไป
ตามที่รัฐมนตรีว่า
กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา จัดส่งรายงาน
ให้ต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่ก ากับเป็นประจ าทุกปี  

2. ให้หน่วยงานต้นสังกัด
จัดส่งรายงานพร้อม
ประเด็น 
ต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการ
ประเมินและติดตาม
ตรวจสอบแก่ สมศ. เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลแนวทางใน
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 

National Perspective 
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Political                                ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 
     ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

ที่มา : ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560 - 2579 ส่วนที่ 3  
หน้า 90 

การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มุนษย์ โดยมีแนวทางและประเด็น

พัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  
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Political                                ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 

การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)  

ที่มา : ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560 - 2579 ส่วนที่ 3 หน้า 90 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร จัดการศึกษาในทุกระดับ โดยจัดโครงสร้างการจัดการการศึกษา
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง การ
ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการประเมินและการรับรอง
คุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ทีต่ัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิง
ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้
เทคโนโลยีในการสร้าง การจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
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Political 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ยุทธศาสตร์ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรม รองรับความต้องการของตลาดงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการเงินเพือ่การศึกษา 

ที่มา : แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) หน้า ๒๙ 

มาตรการ : ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา ภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน เพ่ือการก ากับ ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการและการตัดสินใจเชิงนโยบายของ
ผู้บริหาร พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในการประเมินคุณภาพภายนอก การติดตามประเมินผลของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
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Political 

ที่มา : แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) หน้า ๔๓ 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

แนวโน้มการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในอนาคต 
 
การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้กระบวนการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาท้ังภายในและภายนอกให้มีความสอดคล้องกัน มีกลไกการประเมินฯ ที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็น
การเพิ่มภาระงานแก่ครูผู้สอน และมุ่งหวังให้สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสามารถมีคุณภาพเทียบเคียงได้ใน
ระดับสากล ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
 
แนวทางและวิธีในการด าเนินโครงการ ได้แก่  
• จัดต้ังคณะท างานร่วมกับส านักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
• พัฒนาเครื่องมือการวัดผลร่วมกันให้มีมาตรฐาน มีความครอบคลุม มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้  
• มีกระบวนการประเมินฯ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
• ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินการแข่งขันด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ เพื่อ

น ามาพัฒนาเครื่องมือวัดผลที่ได้มาตรฐานสากล  
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Political 

ที่มา :แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ หน้า ๘๔ 

 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ตัวชี้วัด ปัจจุบัน ปีที่ ๑-๕ ปีที่ ๖-๑๐ ปีที่ ๑๑-๑๕ ปีที่ ๑๖-๒๐ 

คุณภาพการศึกษา (Quality) 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 

๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ 
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 

N/A  มี มี 
 

มี มี 
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Political   Ministerial regulation on Educational Quality Assurance B.E.2018 
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- บัณฑิตที่จบมาควรตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจ 

- ผลิตบัณฑิตใหต้รงกับความต้องการของพื้นที ่

- ตลาดแรงงานมีความต้องการที่เปลี่ยนไป ประเทศไทยมีความเสี่ยงของแรงงานที่จะถูก 
Automation and AI แทนที ่(World Bank Development Report 2016) 

- New Globalized Knowledge-based Economy 

 

 

 

Economic 

Reference : ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทยในอนาคต โดย ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
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Economic 

สถานะทางด้านเศรษฐกิจ 
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- โครงสร้างของประชากรวัยเด็กจะลดลงจากร้อยละ 21.6 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 17.2 ในปี 2580 
- เราก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว ณ สิ้นแผน 12 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถช่วยตนเองได้  

(life long learning) 
- ใหม้ีทางเลือกในการท าอาชีพใหม่ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติ เช่น ASEAN,การมุ่งสู่ World Class 

University 
- การเพ่ิมขึ้นของมหาวิทยาลัยต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 
- Change of Generations : Gen Z 
- การเรียนและการท างาน ก าลังจะกลายเป็นสิ่งเดียวกัน 
- การเรียนจะเป็น module ไม่เป็นรายวิชา ไม่มี barrier ระหว่างคณะ เน้นสมรรถนะและทักษะมากกว่าความรู้ 
- การเรียนจะไม่เป็นทางการอีกต่อไป สามารถเรียนนอกมหาวิทยาลัยที่ไหนก็ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
- แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมาก ในขณะทีแ่รงงานทักษะต่ าจะตกงาน 
- ความเหลื่อมล้ าหรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 
- การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิตอล 
- ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมฐานความรู้ 
 
 
 
 

 

Social 

Reference : ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทยในอนาคต โดย ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ อุดม คชินทร(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
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Social 

 คนไทยโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มสูงขึน้ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
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Social 
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Social: The IMD World Competitiveness Report  

จากผลการจัดอันดับประเทศที่มีความเป็นเลิศในด้านบุคลากรผู้มีความสามารถ 2017 หรือ World Talent Report 2017 
จัดท าโดย The IMD World Competitiveness Center ของสวิสเซอร์แลนด์  พบว่า ประเทศไทย ถูกจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 
42  จากการส ารวจท้ังหมด 63 ประเทศ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตกลงถึง 5 อันดับ เมื่อเทียบกับปี 2016 

จากผลการจัดอันดับประเทศที่มีความเป็นเลิศในด้านบุคลากรผู้มี
ความสามารถ 2017 หรือ World Talent Report 2017 จัดท าโดย The IMD 
World Competitiveness Center ของสวิสเซอร์แลนด์  พบว่า ประเทศไทย 
ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 42  จากการส ารวจทั้งหมด 63 ประเทศ ซึ่งเป็นตัว
เลขที่ตกลงถึง 5 อันดับ เมื่อเทียบกับปี 2016 

Reference: The IMD World Competitiveness Center ของสวิสเซอร์แลนด์ 
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Social: The IMD World Competitiveness Report  

Reference: The IMD World Competitiveness Center ของสวิสเซอร์แลนด์ 

 ทั้งนี้การส ารวจดังกล่าว ชี้ให้เห็นจุดอ่อนหลักๆของไทย ก็คือ ปัญหาด้านบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพต่ า ซึ่งเป็นผลมาจาก 
ระบบศึกษาของไทยที่อยู่ในอันดับเกือบท้ายสุดของการส ารวจ และมีปัญหามากในเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็น สัดส่วนครู 
ต่อจ านวนนักเรียน ที่น้อยเกินไป ขณะเดียวกันก็มีหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ที่จ ากัดและไม่ทันสมัย นอกจากนั้น ยังมีจุดอ่อน
อีก 2-3 เรื่อง คือ ก าลังแรงงาน ของประเทศไทย ลดน้อยถอยลง มีการเติบโตที่ติดลบเกือบ 1%  อยู่ในอันดับที่ 57 รวมถึง
ทักษะ ภาษา ท่ีค่อนข้างอ่อน อยู่ในอันดับท่ี50 รวมถึงเรื่องการวัดผลทางการศึกษา ซึ่งของประเทศไทยเราก็อยู่ในอันดับ
ท้ายๆถึงอันดับท่ี 49 จากประเทศที่มีการส ารวจทั้งหมด 

 ทั้งนี้การส ารวจดังกล่าว ชี้ให้เห็นจุดอ่อนหลักๆของไทย ก็คือ  
• ปัญหาด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพต่ า ซึ่งเป็นผลมาจาก ระบบศึกษาของไทยที่

อยู่ในอันดับเกือบท้ายสุดของการส ารวจ  
• มีปัญหามากในเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็น สัดส่วนครู ต่อจ านวนนักเรียน ที่น้อย

เกินไป  
• มีหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ที่จ ากัดและไม่ทันสมัย  
• ก าลังแรงงานของประเทศไทยลดน้อยถอยลง มีการเติบโตที่ติดลบเกือบ 1%  อยู่ใน

อันดับที่ 57  
• ทักษะภาษาทีค่่อนข้างอ่อน อยู่ในอันดับท่ี 50 รวมถึงเรื่องการวัดผลทางการศึกษา 

ซึ่งของประเทศไทยเราก็อยู่ในอันดับท้ายๆถึงอันดับที่ 49 จากประเทศที่มีการ
ส ารวจทั้งหมด 
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Social: The IMD World Competitiveness Report  

Reference: The IMD World Competitiveness Center ของสวิสเซอร์แลนด์ 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด อย่าง หลักสูตรมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ก็ยังเน้นที่สายสังคมศาสตร์ มากเป็นพิเศษ ขณะที่สาย
วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ที่สอดรับกับการพัฒนายุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ยังมีน้อยมาก  โดยเฉพาะในสายงานด้านไอที-
เทคโนโลยี รวมไปถึงแรงงานที่จะผลิตออกมารองรับกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐส่งเสริม ซึ่งประกอบไปด้วย 1.
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม ่ 2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4. การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ  5.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7. 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 8.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมชีีวภาพ 9. อุตสาหกรรมดิจิทัล 10. อุตสาหกรรม
การแพทย์ ก็ยังมีเพียงน้อยนิด  ทั้งหมดนี้ถือเป็นข้อจ ากัดของประเทศไทย และเป็นปัจจัยที่ฉุดการลงทุนภายในประเทศ 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด อย่าง หลักสูตรมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ก็ยังเน้นที่สายสังคมศาสตร์ 
มากเป็นพิเศษ ขณะที่สายวิทยาศาสตร-์เทคโนโลยี ที่สอดรับกับการพัฒนายุทธศาสตร์
ไทยแลนด์ 4.0 ยังมีน้อยมาก  โดยเฉพาะในสายงานด้าน IT & Technology รวมไปถึง
แรงงานที่จะผลิตออกมารองรับกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐส่งเสริม ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม ่ 2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  3.
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4. การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  5.อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7. 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 8.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9. 
อุตสาหกรรมดิจิทัล 10. อุตสาหกรรมการแพทย์ ก็ยังมีเพียงน้อยนิด ทั้งหมดนี้ถือเป็น
ข้อจ ากัดของประเทศไทย และเป็นปัจจัยที่ฉุดการลงทุนภายในประเทศ 



21 

Social: 

Reference : แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 



22 

- การก้าวข้ามกับดักความยากจน 
- ส่งเสริมผลิตบัณฑิตให้เป็นผูป้ระกอบการ และมีนวัตกรรมรูปแบบใหม่ 
- Big data, MOOCs, Analytic  
- Disruptive Technologies, Internet of Things, Mobile phone 

Technology 

- การปฏิวัติดิจทิัล (Digital revolution) ท าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ทในทุกสิ่งทุกอย่าง 
(Internet of things) 

- การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) จะเป็นยุคที่มี
การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตทั้งหมด 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส าคัญของ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการท างาน 
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สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม PESTL analysis 

• Political – ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาการศึกษาของ ศธ. ฉบับที่ 12 
(2560-2564), แนวทางการประเมินฯ 3 ระยะ ตามความเห็นชอบของ นรม., 
“กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม”  

• Economic – ความขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ, การผลิตบัณฑิตที่ตรงกับ
ความต้องการของพื้นที่ 

• Social – Ageing society, การเรียนรู้นอกห้องเรยีน   
• Technology – MOOC, big data, Internet of Things, disruptive technologies   

• Legal – พ.ร.บ.การศึกษาแหง่ชาติฉบับใหม่, พ.ร.ฎ. จัดตั้ง สมศ. พ.ศ.2561, 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
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Strategy map 
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      External 
      Opportunities Threats 
      - ใหก้ารศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์เป็นสิ่งท่ีท่ัวโลกให้ความส าคัญ 
- ปฏิรูประบบการประเมินและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
- บทบาทของ สมศ. ในเวทีความร่วมมือ

ระดับนานาชาติ  

- มีการเปลี่ยนแปลง/การปรับเปลี่ยนเชิง
นโยบายของรัฐ/หน่วยงานต้นสังกัด 

- ทัศนคติและภาพลักษณ์ท่ีมีต่อ สมศ. 
- สร้างความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่น

ต่อระบบประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- รัฐบาลมีนโยบายให้ชะลอการขยาย   
   อัตราก าลัง 

In
te

rn
al

 

St
re

ng
th

s 

- สมศ. เป็นหน่วยงานระดับชาติและการ
ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 

- เป็นองค์การมหาชนท าให้มีความคล่องตัวสูง 
- เป็นกลไกในการก าหนดทิศทางด้านนโยบาย และ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาของ
ประเทศ 

Strategies for strengths to meet 
opportunities 

- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอก
แนวใหม่ (EQA 4.0) 

-  เพิ่มบทบาทการประเมินร่วมกับ
นานาชาติ (Joint Accreditation) 

Strategies for strengths to defend 
threats  

- ให้หน่วยงานระดับนโยบาย/ต้นสังกัด/
ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับ สมศ. 

W
ea

kn
es

se
s 

- จ านวนเจ้าหน้าท่ีกับภาระงานท่ีรับผิดชอบไม่
สอดคล้องกัน 

- จ านวนและคุณภาพผู้ประเมิน 
-  การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียยังขาดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเท่าท่ีควร 

Strategies for opportunities to 
overcome weaknesses 

- ใช้แนวทางการประเมินท่ีหลากหลาย 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

- สรรหาและพัฒนาคุณภาพผู้ประเมิน
ให้มีขีดสมรรถนะสูง 

- ยกระดับคุณภาพของผู้ประเมินแบบ 
Expert judgment และเน้นการให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ  

Strategies for weaknesses not to 
expose threats  

- พัฒนาระบบการประเมินและคุณภาพ/ 
ผู้ประเมินท่ีก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- พัฒนาแนวทางการสร้างความรับรู้และ
เข้าใจ 
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Recognition  Innovation  Excellence 

High Value Services 

Usefulness of 
recommendatio

n 

High Quality of 
Assessor/expert 

Eefficient IT 
Support System 

Fit for purpose 
Based on IQA System 

Aligned with 
regional and global 

contexts 

Meet national expectations 
 

International perspective Analytical skills   Excellence  

National & International 
recognition 

 
 

  ISO 

 
 

Recognized by 
International 
Organization  

Apply excellence tools to improve  
ONESQA performance 

 
Aligned with AQRF & AQAF 

Deliver significant data service 
to relevant units 

Certified by ISO 
17799 / ISO 

27001 

National 
Education 

Assessment   
Think Tank 

 

Standard of IT & ICT 

To be a performance organization 
with excellence 

 
 

Management by 
National tool 

 
 

Management by 
Global tool  (TQA) 

Improving the performance 
by adopting excellence tools  
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Learning & 
Growth 
Perspective 

ONESQA strategy map 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUxfvQ_v3VAhXKu48KHT88Ab8QjRwIBw&url=http://www.shutterstock.com/pic-168382541/stock-vector-iso-environmental-management-systems.html&psig=AFQjCNF5YWz-uuPCciOSogLnC3L4NWvqug&ust=1504149214525624
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4z8yygv7VAhXKrI8KHfjGDDoQjRwIBw&url=http://www.ftpi.or.th/2016/8941&psig=AFQjCNEbjnhcgJlMDZOqMrF0Lvvr5GlI4g&ust=1504150178113997
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia6ajngP7VAhVJv48KHeOeCyAQjRwIBw&url=http://rihed.seameo.org/share-scholarship/&psig=AFQjCNG_-WVAbzsLeVJXzowKruQi5eIegw&ust=1504149783001561
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTv9Wlgf7VAhVFLY8KHTvDAG0QjRwIBw&url=http://www.anaaa.gov.tl/noticias-e-eventos/2012april17-18melbourneaustraliainqaaheconference&psig=AFQjCNGyTtmwa3A8-DT1YmZ1jCImuDqiAg&ust=1504149926649493
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ยั่งยืน 
(Sustainability) 

๔ ยุคใหม่ 
(Innovation) 

๓ ยอดเยี่ยม 
(Excellence) 

๑ ยอมรับ 
(Recognition) 

๒ ยุทธศาสตร์ สมศ. 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี กับ ๖ ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
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พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

๑. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกบัระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหนว่ยงานต้นส้งกดั 
๒. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก 
๓. พัฒนา ฝึกอบรม และให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก ก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
๔. ประเมินผลการจัดการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๑. สมศ.พัฒนาองค์กรด้วย
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๑. สมศ.มีการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและ
ยืดหยุ่นภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

๒. สมศ.ให้บริการประเมิน
คุณภาพภายนอก และ
ให้บริการข้อมูล
เกี่ยวกับระบบและผล
การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพสูง 

ยุทธศาสตร ์ ยั่งยืน (Sustainability) ๔ ยุคใหม่ (Innovation) ๓ ยอดเยี่ยม (Excellence) ๑ ยอมรับ (Recognition) ๒ 

๑. สมศ.เป็นที่ยอมรับใน
มาตรฐานและคุณภาพ
ของการประเมิน
ภายนอกจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

๒. สมศ.เป็นที่ยอมรับด้าน
การประเมินคุณภาพ
จากหน่วยงาน
นานาชาติ 

๑. ผู้ประเมินภายนอกมี
คุณภาพสูงและเป็นที่
ยอมรับ 

๒. บุคลากรมีสมรรถนะสูง
และมีความรักและ
ผูกพันกับองค์กร 

วิสัยทัศน์ สมศ. เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 
สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะทีน่ าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ONESQA 
   in the next 5 years 
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แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ 

ยุทธศาสตร์ ๕ ปี - การพัฒนาองค์กร  
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ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ 

ยุคใหม่ (Innovation) ยอมรับ (Recognition) ยั่งยืน (Sustainability) 

๑. น าระบบ ICT มาประยุกต์ใช้ใน
การประเมินคุณภาพภายนอกและ
การบริหารจัดการภายในส านักงาน 

๒. พัฒนาองค์กรและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม 

๑. สร้างคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการตามแนวทาง PMQA 4.0 
และ ISO 9001: 2015  

๒. ด าเนินการตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

๓. เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ด้านการประเมินคุณภาพภายนอก 

๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การพัฒนากระบวนการประเมิน
คุณภาพภายนอกและพัฒนาผู้
ประเมิน 

๒. มีระบบการประเมินตาม
มาตรฐานสากล และได้รับการ
ประเมินคุณภาพจากหน่วยงาน/
เครือข่าย QA ในต่างประเทศ 

๓. มีบทบาทในเวที QA ระหว่าง
ประเทศ 

๑. มีระบบพัฒนาผู้ประเมินตาม
มาตรฐานสากล 

๒. มีกลไกในการสร้างบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูงและมีความรักและ
ผูกพันกับองค์กร 

โครงการ/แผนงาน ๑. ติดตามผลการใช้งานและ
ปรับปรุงระบบ Automated QA 
และระบบ e-office 

๒. พัฒนาระบบ สมศ.อัจฉริยะ เช่น 
visualization, big data, 
learning analytics เพ่ือ
สนับสนุนการประเมิน 

๓. พัฒนาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์
ให้มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้
ง่าย  

๔. สนับสนุนโครงการวิจัยและน า
ผลโครงการวิจัยมาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการท างานของ สมศ. 

๑. น ามาตรฐาน ISO 9001: 2015 
มาประยุกต์ใช้  

๒. ได้ผลการประเมินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร (PMQA) Start-up FL 
Version 1.0 ADR  

๓. ได้ผลการประเมิน ITA ในระดับ
ดีมาก (>80 คะแนน) 

๔. มีการน าเสนอผลงานวิชาการ 
ใน/ต่างประเทศ และมีบทความที่
ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีม่ี 
Citation Index ทุกป ี

๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และ
การพัฒนาผู้ประเมิน 

๒. สถานศึกษาได้รับผลการ
ประเมินที่รวดเร็ว และเป็นที่
ยอมรับโดยมีการทักท้วงผลการ
ประเมินไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
๓. น ามาตรฐาน ISO 19011: 
2015 มาประยุกต์ใช้ 
๔. ผ่านการประเมินจากเครือข่าย 
QA ในต่างประเทศ และเป็น
กรรมการบริหารของเครือข่าย 
AQAN 

 

 

๑. น ามาตรฐานการพัฒนาหน่วย
ประเมิน ISO 17024 มา
ประยุกต์ใช้  

๒. ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประเมิน (QC100) 

๓. ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  

๔. บุคลากรร้อยละ ๔๕ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานได้ 

 

ยอดเยี่ยม (Excellence) ๑ ๒ ๓ ๔ 
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ยุทธศาสตร์ ๕ ปี - การให้บริการ  

แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ 
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ยุทธศาสตร์การให้บริการ 
เป้าประสงค์ 
1. ประเมินคุณภาพการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา 
2. รายงานสถานะ ภาพรวม ตลอดจนความส าเร็จของนโยบายด้านการศึกษา พร้อม

ให้ข้อเสนอแนะต่อต้นสังกัด กระทรวง และรัฐบาล 
แนวทางการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ 
1. ประเด็นการประเมิน 
2. วิธีการประเมิน 
3. ติดตามผลการประเมินสถานศึกษา 
4. เป็นแหล่งข้อมูลด้านการศึกษา ท าหน้าที่เป็น Think Tank วิเคราะห์และให้

ข้อเสนอแนะ 
 

แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ 
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ยุทธศาสตร์การให้บริการ 2562 

• การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา-แบบเฉพาะกิจ 

• การรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสถานศึกษาและต้นสังกัด ประเมินผลส าเร็จ
ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องของการประเมินคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ต่อ ศธ.
และรัฐบาล 

 ยุทธศาสตร์การให้บริการ 2563-2566 
• การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา-แบบบูรณาการ (2563) 
• การติดตามประเมินผลสถานศึกษา 
• การรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสถานศึกษาและต้นสังกัด การให้ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายต่อ ศธ.และรัฐบาล 
• Think Tank หน่วยงานวิจัยเชิงนโยบาย วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการศึกษา 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ 
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THANK YOU 


