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แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) ไดสิ้นสุดระยะเวลาของแผนในป พ.ศ.2559 สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาจึงไดจดั ทํากรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2574 เปนแผนระยะยาว 15 ป เพือ่ เปนแผนแมบทสําหรับหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูข องพลเมืองทุกชวงวัย กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาตินี้
จะเปนเสมือนหนึง่ แผนทีน่ ําทางใหระบบการศึกษาไทยสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษยที่มีอยูในตัวตนของ
แตละบุคคลใหเต็มตามศักยภาพสําหรับประชาชนทุกชวงวัย ตัง้ แตเกิดจนตลอดชีวติ ทีป่ ระชาชนสามารถแสวงหาความรูแ ละเรียนรูไ ดดว ย
ตนเองอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ QA NEWS จึงขอนํากรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2574 มาเผยแพรเพือ่ เปนแนวทาง
การพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรูของมหาวิทยาลัย
กรอบทิศทางของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2574
ไดกําหนดจุดมุงหมายที่สําคัญของแผนฯ ไว คือ “การมุงเนน
การประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนา
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา และการศึ ก ษาเพื่ อ
การมีงานทําและสรางรายได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและของโลกที่ ขั บ เคลื่ อ นด ว ยนวั ต กรรมและ
ความคิดสรางสรรค รวมทัง้ มีความเปนพลวัต ภายใตสงั คมแหง
ปญ ญา (Wisdom-Based Society) สังคมแหงการเรีย นรู
(Lifelong Learning Society) และการสรางสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้
ตอการเรียนรู (Supportive Learning Environment) เพื่อให
พลเมื อ งสามารถแสวงหาความรู แ ละเรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขาม
กั บ ดักประเทศที่ มีรายไดปานกลางไปสูป ระเทศที่พัฒ นาแล ว
ในอีก 15 ปขางหนา โดยมีเปาหมายของการพัฒนากาศึกษา
5 ประการ ไดแก การเขาถึง (Access) ความเทาเทียม (Equity)
คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efﬁciency) และการตอบโจทย
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ภายใตบริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลกที่เปนพลวัต

วิสัยทัศนของแผนการศึกษาแหงชาติ
กรอบทิศทางของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2574
ให ความสํ า คั ญ กั บ การสรา งระบบการศึกษาที่มี คุณ ภาพและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของทุนมนุษย และรองรับการศึกษา การเรียนรู
และความทาทายทีเ่ ปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 (ความทาทาย
ที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 นั้น ประกอบดวย แนวโนม

การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญที่เกิดขึ้นบนโลก แรงขับเคลื่อนในระดับ
ภูมิภาคซึ่งเกิดจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคภายใต
กรอบความรวมมือทวิภาคีและพหุพาคี ประเด็นภายในประเทศ
และยุทธศาสตรของประเทศ)

จุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2574 กําหนด
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไววา การศึกษาเปนเครื่องมือ/
กลไกในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ ห มี ค วามเปน พลเมื อ ง
(เปนคนดี มีวนิ ยั เปนพลเมืองทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพของสังคม ประเทศ
และของโลก) มีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน
และการพั ฒ นาประเทศ (สามารถเรี ย นรู ไ ด ต ามความถนั ด
ความสนใจ) และสามารถดํา รงชี วิ ต ในสัง คมอย า งเปน สุ ข
(มีงานทํา มีอาชีพ มีรายได รวมทัง้ สามารถปรับตัวและดํารงชีวิต
ในสังคมไดอยางรูเท าทัน การเปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมพหุวฒ
ั นธรรมทีเ่ ปนพลวัตในโลกศตวรรษที่ 21 ดวยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)
ความเปนพลเมือง ประกอบดวย
1. คุ ณ ลั ก ษณะนิ สั ย /พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค เป น
พฤติกรรมที่พลเมืองพึงปฏิบัติใหเปนนิสัยที่ติดตัวไปตลอดชีวิต
ประกอบดวย การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของรางกายใหเจริญ
เติบโตอยางเหมาะสมตามวัย การสรางลักษณะนิสัยในการใฝรู
ใฝเรียน มีสมรรถนะที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีความกระตือ
รือรน (Active Citizen) ในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม และมี
คานิยมของความเปนพลเมือง
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2. มีองคความรูท ส่ี าํ คัญในศตวรรษที่ 21 เปนความรูเ บือ้ งตน
ที่สําคัญของการดํารงชีวิตอยางรอบดานในสังคมอยางเปนสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตระบบเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีการแขงขันอยางเสรี และไรพรมแดน
3. มีทกั ษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills)
เปนทักษะการเรียนรูข องพลเมืองทีต่ อ งติดตัวไปตลอดชีวติ ตัง้ แต
อยูใ นวัยเรียนและเขาสูก าํ ลังแรงงาน ประกอบดวย ทักษะ ความรู
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตร ซึง่ เปนความรู
ขั้นพื้นฐาน (Basic Literacy) ตามระดับและประเภทการศึกษา
4. มีทกั ษะการดํารงชีวติ (Life Skill) เปนทักษะทีบ่ ง บอกถึง
ศักยภาพ ความสามารถ และสมรรถนะทีเ่ พียงพอตอการดํารงชีวติ
ในสังคมอยางเปนสุข โดยไมเปนภาระกับสังคม ประกอบดวย ทักษะ
การเรียนรู (Learning Skill) ทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ทักษะทางสังคม ทักษะในการสรางจินตนาการ ทักษะการทํางาน
และความกาวหนาในอาชีพ (Career Progress) ทักษะในการสราง
ทรัพยสินทางปญญา และทักษะการสรางงานสรางอาชีพดวย
ตนเอง
ความคาดหวังของแผนการศึกษาแหงชาติ
กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2574 กําหนด
ความคาดหวังของแผนการศึกษาฯ ไว ดังนี้
1. ลดความแตกตา งในคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระหวางสถานศึกษา
• สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพไมต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําที่รัฐกําหนด
• สถานศึ ก ษามี ค วามเชี่ ย วชาญและความเป น เลิ ศ
ในการผลิตและพัฒนากําลังคนที่สนองความตองการของตลาด
แรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ ความทาทายที่เปนพลวัต
ของโลกศตวรรษที่ 21
2. เพิ่ ม โอกาสและความเสมอภาคในการเข า ถึ ง บริ ก าร
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
• ประชากรทุก คนในวัย เรีย นไดรับ การศึก ษาไมต่ํา กว า
การศึกษาภาคบังคับ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถใหเต็มตามศักยภาพทีม่ อี ยูใ นตัวตนของแตละบุคคล
• ประชากรที่อยูในกําลังแรงงานไดรับการพัฒนาทักษะ
ความรู ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ผานระบบการทดสอบ
วัดและประเมินผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) ทั้ง
การเรียนรูจากการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณจากการทํางาน
ผานการสะสมหนวยการเรียน และการเทียบโอน เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ

3. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูสถานศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
• สถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน มี ศั ก ยภาพและ
ความพรอม สามารถเปลี่ยนสถานะเปนสถานศึกษานิติบุคคล
ในกํากับ เพือ่ ความเปนอิสระคลองตัว และรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียน
• สถานศึกษาที่ มี คุณ ภาพมาตรฐาน แตขาดศัก ยภาพ
และความพรอม ไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมในการ
เปลี่ยนสถานะเปนสถานศึกษานิติบคุ คลในกํากับ เพื่อความเปน
อิสระคลองตัว และรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
4. เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของการบริหาร
จัดการ เพื่อรองรับการแขงขันอยางเปนธรรม ภายใตการกํากับ
ของรัฐ
• ลดบทบาท อํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบและขนาดของ
หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค จากการเปนผูจัดการศึกษา
เปนหลักมาเปนผูก าํ กับนโยบาย แผน มาตรฐาน สงเสริม สนับสนุน
ติดตาม ประเมินผล ควบคูก บั การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ไปสูสถานศึกษา
• ควบรวมสถานศึกษาทีม่ ีขนาดเล็กและจํานวนผูเ รียนต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐาน และไมอยูในสภาพและสถานะของความเปน
โรงเรียน มีครูไมครบชัน้ ไมไดคณ
ุ ภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพ
การบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ให มี จํ า นวนและขนาดสถานศึ ก ษา
ที่ เ หมาะสม ภายใต บ ริ บ ทของโครงสร า งประชากรที่ ล ดลง
อยางตอเนื่องในอีก 30 ปขางหนา โดยเปลี่ยนสถานภาพเปน
แหลงเรียนรูของชุมชนตามความตองการจําเปน
• ส งเสริม สนั บสนุ น สถาบั นอุ ด มศึก ษาผลิ ต บัณ ฑิ ต ใน
คณะ/สาขาวิชาทีส่ ถาบันมีความเชี่ยวชาญเพือ่ ความเปนเลิศ หรือ
เปนความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และ
ลดการผลิตบัณฑิตในคณะ/สาขาวิ ชาที่ เกินความตองการของ
ตลาดแรงงาน
• ควบรวมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหมีจํานวนและขนาด
ทีเ่ หมาะสมกับการผลิตกําลังคนเพือ่ ตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในอนาคต
5. สรางการมีสว นรวมในการระดับทุนและการสนองทุนเพื่อ
การศึกษาจากทุกภาคสวนของสังคม
• สงเสริมสนับสนุนใหทกุ ภาคสวนของสังคมทีม่ ศี กั ยภาพ
และความพรอม เขามามีสวนรวมในการระดมทุนและสนองทุน
เพือ่ การศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบัน/องคกรตางๆ
ในสังคม และผูเรียน
(ตอฉบับหนา)



