
แหล่งท่ีมา : แผนปฏิบติัราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงแรงงาน และกลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร ์กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน

ความเช่ือมโยง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13
ท่ีเก่ียวข้องกบักระทรวงแรงงาน

แผนกลยทุธ์
รายหมดุหมาย

หมดุหมาย 12
ไทยมีก าลงัสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต 

เป้าหมาย

ตวัช้ีวดั

กลยทุธ์

กลยทุธย่์อย

เป้าหมายท่ี  1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ในทุกช่วงวยั มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัโลกยุคใหม่มีคุณลกัษณะ
ตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก 
สามารถด ารงชีวิตร่วมกนัในสงัคมได้อย่างสงบสขุ

ตวัช้ีวดัท่ี 1.5 ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นไม่ต า่กว่าร้อยละ 4 ต่อปี

กลยุทธท่ี์ 1 คนไทยทุกช่วงวยัได้รบัการพฒันาในทุกมิติ

กลยุทธย่์อยท่ี 1.3 พฒันาผู้เรียนช่วงวยัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ให้มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นและเช่ือมโยงกับโลกของการท างาน
ในอนาคตและการสร้างสรรคน์วตักรรม

กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.4 พฒันาวยัแรงงานให้มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น
เพ่ือการประกอบอาชีพและเช่ือมโยงกบัโลกของการท างาน
ในอนาคต

เป้ าหมาย ท่ี  2  ก าลังคน มีสมรรถนะสู ง 
สอดคล้องกบัความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต

กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.1 พฒันาก าลงัคนสมรรถนะสูง 
สอดคล้องกบัความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต

กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.1 พฒันาก าลงัคนสมรรถนะสูง 
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต 

กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.2 เพ่ิมก าลังคนท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือพฒันาภาคการผลิตเป้าหมาย

กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.3 สร้างผู้ประกอบการอจัฉริยะ
ท่ีมีความสามารถในการสร้าง ออกแบบ และใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรมตลอดกระบวนการ
ผลิตและบริการ การจดัการและการตลาด

กลยุทธท่ี์ 2 การพฒันาก าลงัคนสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.5 พฒันาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่า
ของสงัคม

จดัท าโดย กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงแรงงาน

เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนทุกกลุ่ม
เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตวัช้ีวดัท่ี 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15-24 ปี 
ท่ีไม่ได้เรียน ไม่ได้ท างาน หรือไม่ได้
ฝึกอบรม ไม่เกินร้อยละ 5 เม่ือส้ินสดุแผน

กลยุทธท่ี์ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ย่อยท่ี 3.1 พัฒนาระบบ
นิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต



 

   ๑๒๑ 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุง่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต 

๑.  สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา 

การพัฒนาก าลังคนของไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส าคัญ  ได้แก่ การเป็นสังคมสูงวัย
ส่งผลให้ประเทศจะขาดก าลังคนในเชิงปริมาณ ประกอบกับผลิตภาพแรงงานที่ลดลงในช่วงโควิด -๑๙ เพ่ิมปัญหา 
ด้านก าลังคนเชิงคุณภาพ จนอาจเป็นข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเติบโตของนวัตกรรมแหล่งความรู้
ระดับโลกออนไลน์ที่มีต้นทุนและราคาต่ า วงจรชีวิตของความรู้สั้นลงโดยเฉพาะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี  
ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว และแนวโน้มความต้องการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคล รวมถึงภาคเอกชนที่เริ่มให้
ความส าคัญกับการสรรหาและการจ้างงานตามสมรรถนะในการท างานมากกว่าคุณวุฒิทางการศึกษา อีกทั้ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตและพฤติกรรมของคน และสะท้อนถึง
บทบาทของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งในการร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่ยังขาดการสนับสนุน 
ที่มีประสิทธิภาพจากภาครัฐ จึงต้องเร่งขยายผลและต่อยอดประเด็นการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การพลิกโฉมก าลังคน
สมรรถนะสูงที่มีภาวะผู้น าสูง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศได้ 

การพัฒนาทุนมนุษย์ทุกช่วงวัยที่ผ่านมาได้มีความพยายามปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  
ทั้งการยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม  
การเรียน รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างด้านการศึกษา ท าให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระควบคู่
กับมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมภาคีการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา  
และการเรียนรู้มากข้ึน โดยเฉพาะการจัดการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาในหลายรูปแบบ อาทิ การจัดการศึกษา 
ทวิภาคี สหกิจศึกษา รวมถึงความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยค้นหาเด็กและผู้เรียน 
ที่ด้อยโอกาส และจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านกลไกของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอดจนรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงรัฐพึงให้ความช่วยเหลือ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้  
มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เอ้ือให้การจัดการศึกษามีความคล่องตัวและสอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น อาทิ พระราชบัญญัติปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทุนมนุษย์ทุกช่วงวัยยังคงต้องมีการยกระดับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัย ได้แก่  
เด็กตั้งแต่ในครรภ์ถึงปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการดีขึ้น  แต่ยังคงต้องสร้างทักษะด้านอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กับ
พัฒนาการของสมอง รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานมากขึ้น ช่วงวัยเรียน ในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียง
กัน การเรียนรู้ในระบบยังไม่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งขาดความเชื่อถือในระบบการศึกษา  
จึงต้องสร้างโอกาสให้ได้รับการพัฒนาความรู้ตามแนวทางพหุปัญญาพร้อมทั้งสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการศึกษา 
เพ่ือสร้างการเติบโตของความคิด และการพัฒนาตนเองให้ท าสิ่งใหม่ ๆ  ระดับการอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
พบว่าการผลิตก าลังคนยังมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน ถึงแม้ว่า การอาชีวศึกษา 



 

   ๑๒๒ 

จะมีการปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือดึงดูดคนเก่งเข้ามาเรียน อาทิ อาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แต่ยังมีข้อจ ากัดในการเรียนต่อ 
ในระดับ ปวส. อีกทั้งค่าจ้างที่จ่ายตามคุณวุฒิการศึกษายังไม่สามารถดึงดูดให้มีผู้เรียนเพ่ิมขึ้นได้  ในขณะที่
มหาวิทยาลัยประสบปัญหานักศึกษาน้อยลง และมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าให้ 
การจัดการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ มีต้นทุนการด าเนินงานต่ าและตอบสนอง 
ความต้องการได้เป็นรายบุคคล มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถมุ่งเฉพาะกลุ่มนักศึกษาในระบบได้อีกต่อไป  
ต้องเปลี่ยนเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นประสบการณ์ส าหรับคนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงได้จากทุกที่ 
และทุกเวลา รวมทั้งมีต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ 
ท าให้ต้องปิดโรงเรียนเป็นเวลานาน มีผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับชั้น เกิดภาวการณ์ถดถอยของ 
การเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเกิดขึ้นซ้ าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วัยแรงงาน เผชิญความท้าทายจากการขาดก าลังคนทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะความสามารถในงานหรือขีดความสามารถตามต าแหน่งงาน ทักษะในการใช้
ชีวิต การแก้ปัญหา การมีแนวคิดของผู้ประกอบการมากขึ้น รวมถึงความสามารถในการบริหารตัวเอง  
และการบริหารคนเพ่ือท างานร่วมกัน การน าทักษะของสมาชิกทีมที่หลากหลายมาประสานพลังรวมกัน  
ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้น แรงงานนอกระบบมีสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ ๕๒ ของแรงงาน
ทั้งหมด และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากการเปลี่ยนรูปแบบการท างาน และผู้ที่ท างานอิสระเป็นช่วงเวลาสั้น  ๆ  
เป็นครั้งคราว หรือแรงงานแบบกิ๊ก มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ที่ต้องสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ผู้สูงวัย ยังมีศักยภาพในการท างานและต้องการพัฒนาตนเองหลังเกษียณ  

การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู่การขับเคลื่อนที่ใช้นวัตกรรมเป็นฐาน  
มีหลายปัจจัยที่สนับสนุน ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบาทในการเรียนรู้และเสริมสร้าง
สมรรถนะมากขึ้น มีสถาบันการศึกษาและแพลตฟอร์มฝึกอบรมจ านวนมาก รวมถึงคนไทยมีความคุ้นเคยกับการใช้
เทคโนโลยีมากขึ้นที่สามารถฝึกอบรมทั้งการฝึกซ้ าและการฝึกยกระดับเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ อย่างไรก็ตาม  
ยังขาดระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานก าลังคนของประเทศ และข้อมูลสมรรถนะที่จ าเป็นในการท างาน  
ของแต่ละอาชีพ เพ่ือการวางแผนจัดการเรียนและการอบรม 

ทั้งนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนในสังคมสูงวัยที่มีช่วงชีวิตที่หลากหลาย 
มากขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อระบบการเรียนรู้ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะให้ได้ตลอดเวลา 
รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและเทียบโอนสมรรถนะอย่างมีคุณภาพและไร้รอยต่อ ในขณะที่คนไทยยังขาดทักษะชีวิต
ในหลายด้าน อาทิ ความรอบรู้ด้านการเงินที่ท าให้บางคนเข้าไปอยู่ในวงจรของหนี้นอกระบบและในระบบ  
ความรอบรู้ด้านดิจิทัลที่รวมถึงความสามารถในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด การรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงระบบ
นิเวศควรเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชากรทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทั้งบนพ้ืนที่กายภาพ  
และบนพ้ืนที่เสมือนจริง ขณะที่กลุ่มเข้าไม่ถึงจะต้องมีมาตรการก าจัดอุปสรรคต่าง ๆ ให้สามารถเข้ามาเรียนรู้  
และพัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

 

 

 



 

   ๑๒๓ 

๒.  เป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑ ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จ านวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคน
ส าหรับโลกยุคใหม่ โดยคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับ 
ความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
ที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง  เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส
และความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ 

นอกจากนี้ หมุดหมายที่ ๑๒ ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย  
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และการกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
และสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

๒.๒ เป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป้าหมายที่ ๑  คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ 
โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม 
ได้อย่างสงบสุข 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑  ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๘ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒  ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง ๓ วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ลดลงร้อยละ ๘  
เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓  ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะเพ่ิมเป็นร้อยละ ๓๐  

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕  ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔ ต่อปี  

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๖  จ านวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปี  

 

 



 

   ๑๒๔ 

 

เป้าหมายที่ ๒ ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถ  
สร้างงานอนาคต   

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๑  ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลกด้านทักษะ คะแนนเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ 
เมื่อสิ้นสุดแผน 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ การจัดอันดับในด้านบุคลากรผู้มีความสามารถของสถาบันการจัดการนานาชาติ มีคะแนนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๓ ต่อปี 

ตัวช้ีวัดที่ ๒.๓ จ านวนและมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ิมข้ึน  

เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๑ การประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนานาชาติ ของคนไทยในทุกด้านไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
ของประเทศท่ีเข้ารับการประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ ๓.๒ กลุ่มประชากรอายุ ๑๕-๒๔ ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท างาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่เกินร้อยละ ๕  
เมื่อสิ้นสุดแผน



 

   ๑๒๕ 

๓.  แผนที่กลยุทธ์ 

 

 



 

   ๑๒๖ 

๔.  กลยุทธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี  โดย 

๑)  การเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ  เพ่ือดูแล 
หญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – ๖ ปี  

๒)  การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ  มีจิตวิทยา 
การพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถท างานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้  
ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบ คู่กับ 
การพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และโภชนาการเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้าน  
ก่อนเข้าสู่วัยเรียน 

๓)  การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอส าหรับ 
การด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพื้นท่ีที่มีคุณภาพ 

๔)  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย  ให้มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม  
และภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพ่ือการส่งต่อไปยังสถานศึกษาและการพัฒนา 
ที่ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง  
มีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิตและการท างาน โดย 

๑)   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ 
จัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังท างานเป็นทีม มีการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยน าร่องกับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่สนับสนุน
ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 

๒)  การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอาชีพ 
ผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามความต้องการของตลาดงาน  
มีงานท าและมีรายได้ตามสมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้  

๓)  การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยวางแผนจ านวน 
ความต้องการครูในแต่ละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนาระบบการคัดกรองที่สะท้อน
สมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก  “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” ที่อ านวยการเรียนรู้ โดยยึดผู้ เรียน 
เป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง 



 

   ๑๒๗ 

๔)  การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง  ตลอดจน 
มีการประเมินการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล ที่เชื่อมโยง  
สู่การท างานในอนาคต 

๕)  การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดย ๑) การแก้ไขภาวะการถดถอยของความรู้ในวัยเรียน  
โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
และการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครู 
และผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิต
ของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด ๓) พัฒนาสถานศึกษาและสร้างสังคมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยทั้ง
ในสังคมจริง และสังคมเสมือน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียน ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 
บนหลักของการเคารพความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล  
เพ่ือการวางอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน ให้หลีกเลี่ยงยาเสพติด 
การพนัน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระท าโดยวิธีรุนแรง   
ทั้งทางกาย ทางวาจา และการกลั่นแกล้งในรูปแบบต่าง ๆ ๔) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ 
และทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาค 
และเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่  
๕) การกระจายอ านาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสนับสนุน  
การจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่ เ อ้ือให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร  
ด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม  
ทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา ๖) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญา
อย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์ท างานวิจัยในองค์กรชั้นน า ตลอดจนส่งเสริม
การท างานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ ๗) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีหลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่มให้เป็นทางเลือก
แก่ผู้เรียนเพ่ือยุติการออกกลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม และองค์การที่ไม่แสวงหาก าไรในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทาง  
ให้เอกชนสามารถจัดตั้งสถานฝึกอบรม หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องค าพิพากษา 

๖)  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทยให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานของสังคมไทย 
และเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์”ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและน าเสนอความเป็นไทยสู่สากล  



 

   ๑๒๘ 

กลยุทธ์ย่อยที่  ๑ .๓ พัฒนาผู้ เรียนช่วงวัยการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น 
และเชื่อมโยงกับโลกของการท างานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดย 

๑)  ปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปตามอุปสงค์  โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้ เรียน มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา  
และระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน  
ในการจัดการศึกษา  

๒)  ส่งเสริมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในการแก้ปัญหาภาวการณ์ถดถอยของการเรียนรู้ 
จากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เชื่อมโยงโลกของการเรียนและการท างานตลอดชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้ 
ตามความสนใจรายบุคคล สร้างและขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เข้มแข็ง
และส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกลไกนวัตกรรมการศึกษาขั้นสูง เพ่ือผลิตก าลังคนตามความต้องการ
ของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากร  
รองรับการพัฒนาที่เข้าใจบริบทสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

๓)  การเชื่อมโยงระบบและกลไกการท างานวิจัย  ของเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศ 
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในระดับโลกท างานพัฒนาและต่อยอด
งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาท างานร่วมกับนักวิจัยและผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ  
ในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งเพ่ือการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรม รวมถึงผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาท างานวิจัยร่วมกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตและบริการให้สามารถปรับสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม  
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือน  เพ่ือการเตรียมพร้อม 
ส าหรับโลกอนาคต  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพและเชื่อมโยง  
กับโลกของการท างานในอนาคต โดย  

๑)  ส่งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงานทุกกลุ่ม  ทั้งการเพ่ิมพูน 
และพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ เพ่ือให้มีทักษะตรงกับงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนาทักษะเดิม  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน โดยให้สถาบันการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และหน่วยงานพัฒนาของรัฐ วางแผนส ารวจข้อมูลและจัดท าหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็นในการท างานและการใช้ชีวิต โดยมีการปรับกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่นเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการในรูปแบบที่หลากหลายได้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและรูปแบบการท างานในอนาคต  
และประชาชนควรได้รับเครติตในทักษะอนาคต เพ่ือใช้พัฒนาทักษะในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและสนับสนุน
จากภาครัฐ   

๒)  การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการเข้าสู่เส้นทางอาชีพ  
เข้าด้วยกันอย่างเบ็ดเสร็จ และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ
สามารถต่อยอดสู่การท างาน และเชื่อมโยงการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการรับรองมาตรฐาน รวมถึงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการในพ้ืนที่ 



 

   ๑๒๙ 

๓)  ปรับรูปแบบการท างาน ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคล่องตัวในการท างาน 
ได้ทุกที่ และสร้างวัฒนธรรมการท างานในทุกองค์กรที่ส่งเสริมให้คนเก่งได้แสดงความสามารถและแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เพ่ือขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
สิทธิด้านแรงงาน เพ่ือให้แรงงานมีความม่ันคงและปลอดภัย 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๕ พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดย 

๑)  พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม ให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา 
ที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตสู่คนรุ่นหลัง เพ่ือให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับคนต่างวัย และส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ท างานตามศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรู้  
ที่ทันสมัย และหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือพัฒนาความรู้ สมรรถนะทางดิจิทัล  ทักษะทางธุรกิจ และการใช้ชีวิต 
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม  

๒)  พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุแก่คนวัยอ่ืน ๆ รวมทั้งพัฒนา
นวัตกรรมรองรับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดย 

๑)  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการศึกษาฝึกอบรม  
และร่วมจัดการระบบการเรียนรู้ที่เป็นระบบเปิด และเข้าถึงง่าย รวมทั้งพัฒนาและยกระดับระบบรองรับ และ
สภาพแวดล้อมที่สามารถดึงดูดและเก็บรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง  ตามโลกสมัยใหม่ที่ครอบคลุม 
ทั้งความสามารถในงาน ทักษะในการใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพ่ือการประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
และการใช้สิทธิในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานภาครัฐและสินค้าบริการได้อย่างเท่าทัน การแก้ปัญหา การมีแนวคิดของ
ผู้ประกอบการ รวมถึงความสามารถในการบริหารตัวเอง และการบริหารคนเพ่ือน าทักษะของสมาชิกทีม  
ที่หลากหลายมาประสานพลังรวมกัน การปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ งก าหนดมาตรการจูงใจ และกลไก
การสนับสนุนการฝึกอบรมและร่วมจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรขั้นสูงเ พ่ือการพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงที่สอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

๒)  พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผนและพัฒนาก าลังคน ทั้งข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของแรงงาน 
และการเชื่อมโยงกับสมรรถนะตลอดห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่คุณค่าตามรายอุตสาหกรรมของการผลิตและบริการ
เป้าหมาย รวมถึงการเชื่อมโยงระบบสมรรถนะกับค่าจ้าง  

๓)  ก าหนดมาตรการในการผลิตก าลังคนแบบเร่งด่วน โดยจัดการศึกษารูปแบบจ าลองในสาขา 
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  



 

   ๑๓๐ 

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ เพ่ิมก าลังคนที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาภาคการผลิตเป้าหมาย โดย 

๑)  สร้างกลไกระดับชาติเพ่ือรวบรวมก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่ก าเนิด 
ในประเทศไทย และสนับสนุนให้ได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์ให้กับประเทศ  
ทั้งในภาครัฐและเอกชน มีรูปแบบการท างานที่เอ้ือให้ท างานข้ามพรมแดนกับสถาบันชั้นน าทั้งภาครัฐและเอกชน  
ในระดับโลกได้ ให้มีการให้ลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ มาผสานใช้กับการเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพของแรงงาน 
ที่มีสมรรถนะสูง ควบคู่กับสร้างวัฒนธรรมการท างาน วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือให้
ก าลังคนคุณภาพท างานหรือแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่และท างานอย่างมีความสุข  

๒)  ส่งเสริมการน าเข้าผู้ เชี่ยวชาญต่างชาติทักษะสูง โดยก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือดึงดูด 
กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญต่างชาติให้เข้ามาท างานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการดึงนักศึกษาต่างชาติ  
ที่จบการศึกษาในไทยให้สามารถอยู่ต่อในประเทศเพ่ือพัฒนานวัตกรรม  

กลยุทธ์ย่อยที่  ๒.๓ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้าง  ออกแบบ  
และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการ การจัดการและการตลาด โดย 

๑)  การสร้างและพัฒนาทักษะองค์ความรู้รอบด้านที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่   
โดยการสร้างความเชื่อใหม่ที่ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรม ให้ตระหนักรู้ รับรู้องค์ความรู้ใหม่ ฝึกทักษะ สามารถ
น าไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือการวางแผนธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้  
โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ง่าย กระชับ และรวดเร็ว ตอบสนองการเรียนรู้ที่แตกต่างของแต่ละบุคคลผ่านการเรียนรู้ 
ในระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ด้วยเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องง่าย รวมถึงการสร้างชุมชน
ผู้ประกอบการแบ่งปันการเรียนรู้และแรงบันดาลใจเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง  

๒)  ส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือต่อยอดสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
อุตสาหกรรมในอนาคต โดยการสร้างพ้ืนที่ให้ผู้ประกอบการได้แข่งขันทดลองความคิด ส่งเสริมการลงทุน  
ส าหรับการสร้างนวัตกรรม การจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนด้านเงินทุน  

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 

๑)  ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และพ้ืนที่สร้างสรรค์  
ที่หลากหลาย ทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง โดยก าหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพ่ือให้สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้  
และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างค่านิยม 
และพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  



 

   ๑๓๑ 

๒)  สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่นเพ่ือให้ประชาชนที่ไม่ได้
ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกส าหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน  รวมถึง
สนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาที่เข้าถึงได้  

๓)  การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยง
การเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
ตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพ่ือสร้างความคล่องตัว และเปิดทางเลือก 
ในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ 

๔)  ก าหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
โดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมส าหรับคนทุกกลุ่ม   
การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิต
นวัตกรรมทางการศึกษา จัดท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยก าหนดเงื่อนไขการให้ใช้
ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบ
การศึกษาปกติ โดยจัดท าข้อมูลและส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย  
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
จดุมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง  และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษท่ีมีความต้องการที่ซับซ้อน 
  


