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แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) ไดสน้ิ สุดลงในป พ.ศ.2559 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจดั ทํา
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2574 เสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ทีป่ ระชุมมีความเห็นใหปรับแก
เปนแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 เปนแผนระยะยาว 20 ป เพือ่ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
และไดนาํ เสนอตอคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัตเิ ห็นชอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2560 - 2579 และใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา QA NEWS ฉบับนี้และฉบับตอๆ ไป ขอนํา
สาระของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2579 มาเสนอเพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษาและการเรียนรู
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 วางกรอบเปาหมาย
และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษา
ใหค นไทยทุกคนสามารถเขาถึ งโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางาน
ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ
การดําเนินการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติใหความสําคัญ
กับการมีสว นรวมของทุกภาคสวนเขามามีสว นรวมในกระบวนการ
จัดทํ าแผนฯ เพื่อ ใหสามารถขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิ ทธิภาพ โดยไดศึกษาสภาวการณ และบริบท
แวดลอมที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้ง
ดานความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบกาวกระโดดที่สงผล
กระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมภิ าค และโลก
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมสูงวัย และทักษะ
ของประชากรในทศวรรษที่ 21 ทีท่ วั่ โลกตองเผชิญกับความทาทาย
และมุ ง พั ฒ นาประเทศไปสู ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ยุค 4.0 และนําผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2552 - 2559 รวมทัง้ การพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ และปญหาและความทาทายของระบบ
การศึกษา ทั้ งที่เกิด จากปญหาของระบบการศึกษา และจาก
สภาวการณ ข องโลกที่ ป ระเทศตองเผชิญ นํ ามากํา หนดเปน
แผนการศึกษาแหงชาติ สาระสําคัญสรุปไดดังนี้

หลักการจัดการศึกษา
แนวคิดของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติยึด
หลักสําคัญในการจัดการศึกษา ดังนี้

1. หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)
เปนการจัดการศึกษาเพือ่ ใหประชาชนทุกคน ทุกชวงวัย ตัง้ แต
เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยทํางาน และผูสูงวัยมีโอกาสในการศึกษา
และการเรี ย นรูต ลอดชี วิ ต เพื่ อ ให แ ต ล ะบุค คลไดพัฒ นาตาม
ความพรอมและความสามารถใหบรรลุขีดสูงสุด มีความรู ทักษะ
และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคในการดํารงชีวติ และการอยูรว มกับ
ผูอื่นในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะในการทํางานเพื่อการประกอบ
อาชีพตามความถนัดและความสนใจ สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อันจะนําไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education)
เปนการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ไมวา
จะเปนผูเรียนกลุมปกติ กลุมดอยโอกาสที่มีความยากลําบากและ
ขาดโอกาสเนื่องดวยสภาวะทางเศรษฐกิจและภูมิสังคม รัฐตอง
ดูแ ลจัด สรรทรั พ ยากรทางการศึก ษาสนั บสนุ น ผูเ รี ย นกลุ ม นี้
ใหไดรับการศึกษาตามศักยภาพและความพรอมอยางเทาเทียม
กลุ ม ที่มี ค วามตอ งการจํ า เป น พิ เ ศษ ซึ่ ง หมายรวม กลุ ม ผู มี
ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา สังคม อารมณ
การสื่อสารและการเรียนรู หรือรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ
รวมทัง้ บุคคลซึ่งไมสามารถพึง่ ตนเองไดหรือไมมีผดู แู ล รัฐตองจัด
ใหบคุ คลดังกลาวมีสทิ ธิและโอกาสไดรบั การศึกษารวมกับเด็กปกติ
ในกรณีที่สามารถเรียนได เพื่อใหไดมีโอกาสเรียนรู แลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดและปรับตัวใหเขา กับผูอื่น ในสั งคม หรือ จัด
ใหเปนพิเศษตามระดับความบกพรอง นอกจากนี้ บุคคลซึ่งมี
ความสามารถพิเศษ รัฐ ตองจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสม
โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
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3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางการดํารงชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับ เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมอยางพอเพียง
เทาทันและเปนสุข การศึกษาตองพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู
มีทักษะที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอก โดยยึดหลักความพอประมาณ ทีเ่ ปน
ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น มีการตัดสินใจที่มีเหตุผล โดยพิจารณาจาก
เหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ และมีภูมิคมุ กันที่ดีในตัว ซึ่ง
เปนการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ ที่จะเกิดขึน้ โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ
ตางๆ ทีค่ าดวาจะเกิดขึน้ ในอนาคตทัง้ ใกลและไกล โดยใชความรอบรู
เกี่ยวกับวิชาการตางๆ ทีเ่ กีย่ วของอยางรอบดาน มีความรอบคอบ
ที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบ
การวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบตั ิ มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความชือ่ สัตยสจุ ริต อดทน พากเพียร และใชสติปญ
 ญา
ในการดําเนินชีวิต
4. หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for
Education)
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใหกับ
ประชาชนทุกคนเปนพันธกิจทีต่ อ งอาศัยการมีสว นรวมของสังคม
ทุกภาคสวน เนื่องจากรัฐตองใชทรัพยากรจํานวนมากในการจัด
การศึกษาที่ตองครอบคลุมทุกชวงวัย ทุกระดับการศึกษา และ
ทุก กลุ ม เปา หมาย ด ว ยรู ป แบบวิ ธี การที่ห ลากหลาย สนอง
ความตอ งการและความจํ า เปน ของแตล ะบุ ค คล และสนอง
ยุ ทธศาสตรชาติแ ละความจําเปนในการพัฒ นาเศรษฐกิจ และ
สั ง คมของประเทศ รั ฐ จึ ง ต อ งให ค วามสํ า คั ญ และสนั บ สนุ น
การมีสว นรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน สั ง คมอื่ นในการจั ด
การศึกษา โดยบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรตางๆ จะไดรับ
การสงเสริมใหเขารวมจัดการศึกษา เสนอแนะ กํากับติดตาม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ ตามความพรอมเพื่อ
ประโยชนของสังคมโดยรวม
เปาหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs 2030)
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาตินอกจาก
ยึดหลักการจัดการศึกษาขางตนแลว ยังไดคํานึงถึงเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเปนเปาหมายที่ประเทศสมาชิกองคการ
สหประชาชาติไดลงมติรับรองในการประชุมสมัชชาใหญ แหง
สหประชาชาติ ในป พ.ศ.2558 ใชเปนวาระแหงการพัฒนาของโลก
ใน 15 ปขา งหนา (พ.ศ.2559 -2573) โดยเปาหมายดานการศึกษา
คือ เปาหมายที่ 4 กําหนดวา สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษา

ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรูตลอดชีวิต แผนการศึกษาแหงชาติจึงตองพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศ เพือ่ สราง
หลักประกันวา เด็กปฐมวัยทุกคนจะไดรับการเตรียมความพรอม
กอนเขาเรียนประถมศึกษา ทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพและมีผลลัพธทางการเรียน
ที่มีประสิทธิผล ทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาดวยคาใชจายที่เหมาะสมและมีคุณภาพ กําลัง
แรงงานมีทกั ษะทีจ่ าํ เปนสําหรับการจางงาน การมีงานทีด่ แี ละเปน
ผูประกอบการ กลุมผูพิการและดอยโอกาสเขาถึงการศึกษาและ
การฝกอาชีพทุกระดับอยางเทาเทียม มีการเพิ่มจํานวนครูที่มี
คุณภาพ เพื่อการศึกษาสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมี
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
ประเด็นภายในประเทศ และยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนการศึกษาแหง ชาติยังจั ดทํ าขึ้น โดยคํานึ งถึง ประเด็น
ภายในประเทศ อาทิ คุณภาพของคนทุกชวงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลือ่ มล้าํ ของการกระจาย
รายได และวิกฤตดานสิ่งแวดลอม นอกจากนัน้ ยังนํายุทธศาสตร
ชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งไดกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาประเทศอยา งยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาล ครอบคลุม
นโยบายการพัฒนาประเทศไทยสูอุตสาหกรรม 4.0 การสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การสรางโอกาสบน
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม และการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มาเปนกรอบความคิด
สําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ

วิสัยทัศนของแผนการศึกษาแหงชาติ
แผนการศึกษาแหงชาติ กําหนดวิสยั ทัศนไววา “คนไทยทุกคน
ไดรบั การศึกษาและเรียนรูต ลอดชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพ ดํารงชีวติ
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ
และสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญ ญัติการศึก ษาแห งชาติ และ
ยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และ
คุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสู
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. เพื่ อ นํ า ประเทศไทยก า วข ามกับ ดั ก ประเทศที่ มี รายได
ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง



