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ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560

Z

Y

X

แผนระดบั 1

แผนระดบั 2

แผนระดบั 3

1

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏิรูปประเทศ
13 ด้าน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ

2

แผนปฏิบัติการ ด้าน ... แผนปฏิบัติราชการ (ราย 5 ปี และ รายป)ี แผนอื่น ๆ3

มาตรา 65, 142, 162, 270, 258จ. 
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การวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างโครงการกบัยทุธศาสตรช์าตผ่ิานแผน 3 ระดบั ดา้นการศึกษา

ยุทธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2562-2580)

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ / แผนปฏรูิปประเทศ /

แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ ฉ.12 / นโยบายและแผนระดบัชาติวา่ดว้ยความมัน่คง

แผนการศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560-2579

แผนยทุธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)

แผนปฏบิตัิราชการกระทรวงศึกษาธกิาร รายปี

SDG4s

แผนพฒันาการศึกษาระดบัเขตตรวจราชการ

แผนพฒันาจงัหวดั / แผนพฒันาการศึกษาจงัหวดั
แผนปฏบิตัริาชการ /พฒันาการศึกษา

ระดบัเขตพื้นที่

แผนพฒันาภมูิภาค / แผนพฒันาการศึกษาภมูิภาค

แผนพฒันากลุม่จงัหวดั / แผนพฒันาการศึกษาภาค

กศ.ขัน้พื้นฐาน

อาชีวศึกษา

การศึกษาพเิศษ

กศน./สช.

ในระบบ

นอกระบบ

ตามอธัยาศยั อดุมศึกษา

แผนปฏบิตัิราชการ สพฐ. รายปี

ปฐมวยั

กอ่นปฐมวยั

x2 xnx1 ...



มต ิคณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที่ 3 ธนัวาคม 2562

ก าหนดหน่วยงานเจา้ภาพและภารกจิในการขบัเคลื่อนแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

4

Y

Y1

Y2

หน่วยงานเจา้ภาพขบัเคลือ่น

“ประเด็นแผนแม่บทฯ”

หน่วยงานเจา้ภาพขบัเคลือ่น

“เป้าหมายระดบัประเด็นแผนแม่บทฯ”

หน่วยงานเจา้ภาพขบัเคลือ่น

“เป้าหมายระดบัของแผนย่อย”

มีภารกิจหลักในการประสานและบรูณาการด าเนนิงาน
ระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพต่างๆ และหน่วยงานระดับอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาของแผน
แม่บทฯไปสู่การบรรลุเปา้หมายของยุทธศาสตรช์าติได้
ประสบความส าเร็จอย่างเปน็รูปธรรม

มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการด าเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพต่างๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาตามค่า
เป้าหมายที่ระบุไว้ในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาท่ี
ระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามค่าเป้าหมายท่ีระบุไว้ในแต่ละแผนย่อย

จ.1

จ.2

จ.3

• รบัผดิชอบด าเนินการประสานและบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

• ศึกษาเป้าหมาย ตวัชี้วดั และค่าเป้าหมาย ท ัง้เป้าหมายในระดบัประเดน็

แผนแม่บทฯ (Y2) และเป้าหมายในระดบัแผนย่อยของแผนแม่บท 

(Y1) เพือ่จดัท าปจัจยัส  าคญัสู่ความส าเรจ็ (Key Success 

Factors) ของเป้าหมายดงักลา่ว

• ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการจดัท าแผนระดบัที ่3 และจดัท า

โครงการ / การด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกนัตามหลกัการความสมัพนัธเ์ชงิ

เหตผุล (Causal Relationship : XYZ)

• ประสานกบั สศช. ในการขบัเคลือ่นการด าเนินการของหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งในการบรรลเุป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติ

• ประสานด าเนินการจดัหาและน าเขา้ขอ้มลูในระบบ eMENSCR

• ด าเนินการต่าง ๆ ตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย

หนา้ที่ของหน่วยงานเจา้ภาพ
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ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงของโครงการต่อแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

Z

Y1

Y2

x1 x3x2

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย

ในระดบัยทุธศาสตรช์าติ

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย

ในระดบัแผนแม่บท

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย

ในระดบัแผนแม่บทย่อย

ระดบัแผนงาน หรอืโครงการ 

(สามารถสง่ผลไปยงัแผนแม่บทอืน่ ๆ ไดด้ว้ย)

มต ิคณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที่ 5 พฤษภาคม 2563

เหน็ชอบแนวทางการขบัเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าต ิตาม XYZ Model
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ความสอดคลอ้งเช่ือมโยงระหว่างโครงการกบัยทุธศาสตรช์าตผ่ิานแผน 3 ระดบั

ยุทธศาสตรช์าติ

แผนปฏบิตัริาชการ

(หน่วยงาน) Flagship

projects

ตดิตาม / ประเมินผล

งบประมาณ

ด าเนินการ

แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

นโยบายและแผนระดับชาติความมั่นคงแห่งชาติ

แผนปฏบิตักิาร ดา้น ...

แผนแม่บทฯภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

แผนปฏบิตักิาร..

(1) กฎหมายก าหนดไวเ้พือ่ประโยชนใ์นการท างาน เชงิ

บูรณาการขา้มหน่วยงาน

(2) มคีวามจ าเป็นเพือ่ขยายความแผนแม่บทใหม้ี

ขอบเขตและรายละเอยีดทีช่ดัเจนขึ้น

Z

Y

X

แผนระดบั 1

แผนระดบั 2

แผนระดบั 3

Big Rock

projects
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มต ิคณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที่ 8 ธนัวาคม 2563
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มต ิคณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที่ 8 ธนัวาคม 2563
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การน าแผนงาน / โครงการ เขา้สูร่ะบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

17



การน าแผนงาน / โครงการ เขา้สูร่ะบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
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อภธิานศพัท ์
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อภธิานศพัท ์ (11)

• เด็กปฐมวัย : บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 6 ปีซึ่งรวมถึงเด็กเล็กด้วย

• ความฉลาดทางอารมณ์ : ความสามารถท่ีจะเข้าใจ และควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ความฉลาดทางอารมณ์จะท าให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมท่ี เหมาะสม

• คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) : ส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์ประเมินความสามารถในการแข่งขัน (Global Competitive Index: GCI) อยู่ในปัจจัยชี้วัดเรื่องทุนมนุษย์ (Human Capital) เสา
หลัก (Pillars) ท่ี 6 ด้านทักษะ (Skill)

• ดัชนีการพัฒนามนุษย์ : ดัชนีท่ีบ่งบอกถึงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ (วัดจาก Life Expectancy หรืออายุขัยโดยเฉลี่ยของ
ประชากร) ด้านการศึกษา (วัดจาก Adult Literacy rate หรืออัตราการอ่านออกเขียนได้ และ การเข้าชั้นเรียนโดยเฉลี่ย) ด้านเศรษฐกิจ 
(วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ GDP โดยแปรค่าแบบ PPP) ท้ัง 3 ตัวชี้วัดนี้น ามาประกอบเป็นดัชนีการพัฒนามนุษย์ โดยค่า 
HDI จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งการพัฒนามนุษย์นั้นถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างความก้าวหน้าและมั่นคงให้แต่ละประเทศ และยังถือ
เป็นหนึ่งในประเด็นของเสาหลักประคมสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย

• ดัชนีครอบครัวอบอุ่น : เป็นดัชนีรวม (composite index) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ด้วยกัน คือ 1. โครงสร้างครอบครัว 2. 
บทบาทของครอบครัว 3. สัมพันธภาพในครอบครัว 4. องค์ประกอบด้านการพึ่งตนเอง 5. การเกื้อกูลสังคมอย่างมีคุณธรรม

20



อภธิานศพัท ์ (11)

• ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย : เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจ
คัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน การตั้งค่าเป้าหมายร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ที่ร้อยละ 85

• ตลาดแรงงาน : การติดต่อตกลงกันไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามระหว่างผู้ประสงค์จะท างานและผู้ต้องการจ้างงานเพ่ือก่อให้เกิดการจ้างงาน การติดต่อตก
ลงดังกล่าว อาจท าในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในระดับภูมิภาค ประเทศ หรือระหว่างประเทศก็ได้และอาจรวมถึงวิธีการจ้าง การจัดหางาน การเข้าออก
งาน การเคลื่อนย้ายแรงงานฯ

• ทักษะในศตวรรษที่ 21 : กลุ่มความรู้ ทักษะ และนิสัยการท างาน ที่เชื่อว่ามีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะดังกล่าวนี้
เป็นผลจากการพัฒนากรอบความคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework) โดยภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
(The Partnership for 21st Century Skills) เบอร์นี ทริลลิง และชาลส์ แฟเดล (Bernie Trilling & Charles Fadel) ได้เสนอในหนังสือ 21st
Century Skills: Learning for Life in Our Times (2009) เป็นสมการ 3Rs ´ 7Cs = ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย 3Rs ประกอบด้วย ทักษะ
การรู้หนังสือ ได้แก่ Reading (ทักษะการอ่าน), Writing (’Riting-ทักษะการเขียน) และ Arithmetic (’Rithmetic-ทักษะเลขคณิต) ส่วน 7Cs 
ประกอบด้วย ทักษะ 7 ด้าน คือ (1) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) (2) ด้านการ
สื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (communications, information, and media literacy) (3) ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและ
ภาวะผู้น า (collaboration, teamwork and leadership) (4) ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (creativity and innovation) (5) ด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (computing and ICT literacy (6) ด้านการท างาน การเรียนรู้ และการพ่ึงตนเอง 
(career and learning self–reliance) และ (7) ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (cross–cultural understanding)
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อภธิานศพัท ์ (11)

• ทักษะด้านดิจิทัล : ความสามารถในการเรียนรู้ เข้าใจ และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินงาน เช่น - รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์ - เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน - ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา - ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ 
และน าองค์กร - ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ เป็นต้น

• ธนาคารคลังสมอง : เป็นศูนย์รวมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกษียณอายุแล้ว ท่ีมีความพร้อมและสมัครใจท่ีจะน าปัญญา ความรู้ 
และประสบการณ์ มาช่วยพัฒนาประเทศโดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว แต่มุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

• บริการสุขภาพ : "สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคมเชื่อมโยงกันเป็นองค์
รวมอย่างสมดุล “ระบบสุขภาพ” หมายความว่า ระบบความสัมพันธ์ท้ังมวลท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ “บริการสาธารณสุข” หมายความว่า 
บริการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบ าบัดสภาวะ
ความเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน

• ผลิตภาพแรงงาน : การใช้ปัจจัยแรงงาน 1 หน่วย ก่อให้ปัจจัยทุนและปัจจัยอื่นๆ คงท่ี การวัดปัจจัยแรงงาน อาจจะวัดได้ท้ังในรูปของ
จ านวนแรงงานและจ านวนชั่วโมง

• สถานศึกษา : สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และ ให้หมายความรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย
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• สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and technology) วิทยาศาสตร์
การแพทย์ (Medical science) และเกษตรศาสตร์ (Agricultural science) หรือ 2. ผู้ท่ีไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แต่ปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีต้องการบุคลากรท่ีจบการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับ ปวช . ขึ้นไป เช่น ผู้
ประกอบอาชีพและช่างเทคนิคด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสุขภาพ รวมท้ังผู้ประกอบ
อาชีพอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

• สัมมาชีพ : อาชีพท่ีสุจริต, อาชีพท่ีชอบธรรม เช่น การท าไร่ท านานับว่าเป็นสัมมาชีพอย่างหนึ่ง

23



อภธิานศพัท์ (12)

• การประเมินคุณภาพ : กระบวนการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามรายการตรวจสอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่
ก าหนดว่าอยู่ในระดับใด

• ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) : ผลการจัดอันดับศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลก 
(Global Talent Competitiveness Index: GTCI) ที่ประเมินจากหลายมิติทั้งด้านการผลิต การดึงดูดและการรักษาคนเก่งไว้ในประเทศ เพ่ือเป็น
ข้อมูลเชิงนโยบายในการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมความสามารถของประเทศให้แข่งขันกับประเทศอื่นได้ GTCI สร้างจากข้อมูลสถิติส าคัญ 65 ตัวที่
ได้จากรายงานของ OECD UNESCO และ World Bank และอีกส่วนหนึ่งมาจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจต่างประเทศ มี 6 
กรอบการประเมิน คือ 1. ปัจจัยส่งเสริมภายในประเทศ (Enable) พิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ ด้านการตลาด ธุรกิจและแรงงาน 
2. การดึงดูดแรงงาน (Attract) 3. การพัฒนาแรงงาน (Grow) พิจารณาเรื่องการศึกษาในระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเข้าถึงโอกาสที่จะ
เติบโต 4. การรักษาแรงงาน (Retain) 5. ทักษะสายวิชาชีพ (Vocational Skills) 6. ความรู้ความสามารถของแรงงาน (Global Knowledge 
Skills)

• คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ : PISA ย่อมาจาก Programme for International Student Assessment เป็น
โครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินว่านักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ซึ่งถือเป็นข้อตกลงเบื้องต้นคือ เยาวชนอายุ 15 ปี เพราะโดยทั่วไป
เยาวชนวัยนี้ คือ วัยที่ก าลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ) จะได้รับการเตรียมพร้อมความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นประชาชนที่มีคุณภาพใน
อนาคต และมีส่วนร่วมสร้างสังคม การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematics literacy) มีความหมายมากกว่าการคิดเลขและการท าโจทย์ การรู้จักรูป
คณิตศาสตร์ หรือการจัดการข้อมูล แต่หมายรวมถึงการรู้ขอบเขตและข้อจ ากัดของแนวคิดคณิตศาสตร์ สามารถติดตามและประเมินข้อโต้แย้งเชิง
คณิตศาสตร์ เสนอปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ เลือกวิธีการน าเสนอสถานการณ์เชิงคณิตศาสตร์ และสามารถตัดสินปัญหาบนพื้นฐานของคณิตศาสตร์ 
เพ่ือแสดงว่าเป็นประชากรที่มีความคิดสร้างสรรค์และรอบคอบ การรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามความหมายของ PISA หมายถึงการรู้
กระบวนการ (Process) การรู้แนวคิดและสาระเนื้อหา (Concepts and Content) และรู้จักการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือที่จะสามารถเข้าใจ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมในสื่อมวลชน และตัดสินใจประเด็นของโลกที่เกี่ยวข้องกับตัวเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต

24



อภธิานศพัท ์ (12)

• ที่สาธารณะ : สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากท่ีรกร้างว่าง เปล่า และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ าด้วย

• ประกันคุณภาพการศึกษา : การมีระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ตามรายการตรวจสอบ 
และตัวบ่งชี้คุณภาพท่ีก าหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ

• ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เครื่องมือหนึ่งท่ีท าให้คนเห็นรากเหง้าของตนเอง เกิดส านึกความเห็นคุณค่า ความภูมิใจ และศักดิ์ศรีของสิ่งท่ีตนเองมีอยู่ท่ีเป็นมรดกตก
ทอดมาจากบรรพบุรุษในท้องถิ่น ความภูมิใจนี้ท าให้คนเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีของดีอยู่ ใครมาบอกให้เชื่ออะไรก็ไม่หลงตามเขาไป ง่าย ๆ

• สมรรถนะ : กลุ่มของทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมท้ังพฤติกรรม คุณลักษณะและทัศนคติท่ีบุคลากรจ าเป็นต้องมีเพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

• สื่อการเรียนรู้ : ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนท่ีช่วยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ คน สัตว์ ส่ิงของ หรือแนวความคิด ท่ีถ่ายทอดความรู้
เพิ่มประสบการณ์ หรือเป็นเครื่องมือท่ีกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

• หลักสูตรแกนกลาง : หลักสูตรในส่วนท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรแกนกลางมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง โครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานซึ่งระ บุการจัดเวลาเรียน
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์กลางในการจบหลักสูตร ซึ่งจะเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้ องถิ่นและ
หลักสูตรสถานศึกษา เป็นส่วนจ าเป็นส าหรับพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้เป็นพลเมืองดี ของชาติและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ก้าว ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญทางวิทยาการในโลกยุคปัจจุบัน
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• อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา : สถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการนานาชาติ (IMD) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของปัจจัยย่อยในปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งประเทศไทยมีอันดับด้าน
การศึกษาอยู่ในอันดับ 56 ลดลง 2 อันดับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 หากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศ
ไทยมีอันดับดีกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ (อันดับ 57, 61) ส่วนมาเลเซียและสิงคโปร์ ได้อันดับดีกว่าประเทศไทย (อันดับ 34 , 2) ท้ังนี้ 
สิงคโปร์มีสมรรถนะด้านการศึกษาสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก

• อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี : การจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการมากกว่า
ระบบปกติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับผู้ส าเร็จการศึกษา ระบบ
ปกติ ประโยชน์ท่ีผู้เรียนจะได้รับจากการศึกษาระบบทวิภาคี 1. ความช านาญจากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการและมีความรู้ทางด้าน
วิชาการ จากสถานศึกษา 2. เงินค่าเบี้ยเลี้ยงหรือสวัสดิการอื่น ๆ ท่ีสถานประกอบการจัดให้ 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถานศึกษา 4. ได้รับวุฒิบัตรและใบรับรองการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ 5. โอกาสในการท างาน
หรือศึกษาต่อ
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