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QA NEWS ฉบับที่แลวไดกลาวถึงแนวคิดการจัดการศึกษาของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2574 ในสวนที่เกี่ยวกับ
หลักการจัดการศึกษาของแผน วิสัยทัศน และวัตถุประสงคของแผน ซึ่งแผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดวิสัยทัศนของแผนไววา
“คนไทยทุกคนไดรบั การศึกษาและเรียนรูต ลอดชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพ ดํารงชีวติ อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาที่กําหนด
แผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของแผน ดังนี้

เปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ
แผนการศึกษาแหงชาติไดกาํ หนดเปาหมายของแผนไว 2 ดาน
คือ เปาหมายดานผูเรียน และเปาหมายของการจัดการศึกษา
เปาหมายดานผูเรียน
แผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ มุ ง พั ฒ นาผู เ รี ย นทุ ก คนให มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย
ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้
1. 3Rs ได แ ก การอ า นออก (Reading) การเขี ย นได
(Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetics)
2. 8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ และทักษะ
ในการแกปญ
 หา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะ
ดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross –
cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทํางาน
เปน ทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and
Leadership) ทักษะดานการสือ่ สาร สารสนเทศ และการรูเ ทาทันสือ่
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ
ดา นคอมพิว เตอร และเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
(Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
เปาหมายของการจัดการศึกษา
แผนการศึกษาแห งชาติกําหนดเปา หมายของการพัฒ นา
การศึกษาในระยะ 20 ปไว 5 ดาน ประกอบดวย
1. ประชากรทุ ก คนเข า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานอยางทัว่ ถึง นัน่ คือ 1) เด็กประถมวัยมีพฒ
ั นาการสมวัย

2) ประชากรทุกคนมีโอกาสไดรบั บริการการศึกษาตัง้ แตปฐมวัยถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
3) ประชากรที่อยู ในวั ยกําลังแรงงงานไดรับการพัฒนาทัก ษะ
ความรูความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความตองการ
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ และ 4) ประชากรสูงวัย
ไดเรียนรู ฝกฝนเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะเพื่อ
การทํางานหรือการมีชวี ติ หลังวัยทํางานอยางมีคณ
ุ คาและเปนสุข
2. ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรั บบริการทางการศึกษา
อยางเสมอภาคและเทาเทียม ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ทั้งกลุม
ปกติ ผูม ีความสามารถพิเศษ ผูม คี วามบกพรองดานตางๆ ผูพ กิ าร
ผูดอยโอกาส และผูมีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่แตกตางกันไดรับโอกาสและการบริ การทางการศึกษาอยาง
เสมอภาคและเทาเทียม
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนให
บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ ประชาชนทุกคน
มีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ ทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะของ
แตละบุคคลใหไปไดไกลทีส่ ดุ เทาทีศ่ กั ยภาพและความสามารถของ
แตละบุคคลพึงมี ภายใตระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู สังคม
แหงปญญา และการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ทีป่ ระชาชนสามารถเรียนรูไ ดอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และสามารถดํารงชีวติ ไดอยางเปนสุขตามหลักปรัชญา
ของเสศรษฐกิจพอเพียง
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธภาพ เพื่อ
การพัฒนาผูเรียนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และการลงทุน
ทางการศึกษาที่คุมคาและบรรลุเปาหมาย หนวยงาน สถาน
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ศึ ก ษาและสถาบัน การศึ ก ษาทุ ก แห ง สามารถบริ ห ารและจั ด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ดวยคุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล จัดใหมีระบบการจัดสรรและใชทรัพยากรทางการศึกษา
ที่ ก อ ประโยชน สู ง สุ ด ในการพั ฒ นาผู เ รี ย นแต ล ะคนให บ รรลุ
ศักยภาพและขีดความสามารถของตน และสงเสริมสนับสนุนให
ทุ ก ภาคส ว นของสั ง คมที่ มี ศั ก ยภาพและความพร อ มเข า มา
มีสว นรวมในการระดมทุนและรวมรับภาระคาใชจา ยเพือ่ การศึกษา
โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองคกรตางๆ ในสังคม
และผูเรียน ผานมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม
5. ร ะบ บการศึ ก ษา ที่ ส นอ งต อบแล ะ ก าวทั นกา ร
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ระบบการศึกษาที่มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน สนองตอบและกาวทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ
คุณลักษณะและสมรรถนะในการทํางานของกําลังคนในประเทศ
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน สังคม และประเทศ
ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และยุทธศาสตรประเทศไทย
4.0 ทีจ่ ะนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศทีม่ รี ายไดปานกลาง
สูการเปนประเทศที่พฒ
ั นาแลว ดวยการศึกษาทีส่ รางความมั่นคง
ในชีวิตของประชาชน สังคมและประเทศชาติ และการสรางเสริม
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร เปาหมาย และแนวทางการพัฒนา
แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุท ธศาสตรการพัฒนา
เพื่อใหบรรลุตามวิสยั ทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษา ภายใต
ยุทธศาสตรหลัก 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
1. การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของสั ง คมและ
ประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพือ่
สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคม
แหงการเรียนรู
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทีย ม
ทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คงของสังคมและ
ประเทศชาติ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบัน หลั กของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
2. เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสังคมไทย ใหเปนสังคม
แหงคุณธรรม จริยธรรม ปลอดภัย และสมานฉันท

3. เพื่อสงเสริมความเปนพลเมือง (Civic Education) ใน
สังคมไทย รวมทั้ง การยอมรับและเห็นคุณคาของการอยูรวมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
4. เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต และพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล) และสงเสริม
กลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ
และแรงงานตางดาวให ไดรั บการศึกษาและเรียนรู ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน เหมาะสม และสอดคลองกับอัตลักษณและความตองการ
ของชุมชนและพื้นที่
5. เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในชีวิตของคนทุกชวงวัย จาก
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรง
ในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบตั ิ
ใหม และภัยจากไซเบอร เปนตน
เปาหมาย
1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมัน่
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษััตริยทรงเปน
ประมุข
2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. คนทุกชวงวัยไดรบั การศึกษา การดูแลและปองกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสรางความมัน่ คงของ
สถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 สรางจิตสํานึกของคนไทยทุกชวงวัยและประชาชน
ตางเชื้อชาติที่อยูในประเทศไทยใหมีความจงรักภักดี และธํารง
รักษาสถาบันหลักของชาติ ไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถปี ระชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรรับชั่น และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
1.3 เสริมสรางความรู ความเข าใจที่ ถูก ต องเกี่ ย วกั บ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรทัง้ ในและนอก
ระบบการศึกษา รวมทัง้ ชองทางสือ่ สารตางๆ เชน ผานการเรียนรู
ประวัตศิ าสตร
1.4 ส ง เสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตรนารี
ในสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมาตฐาน
1.5 จัดใหมีการเรีย นการสอน/กิ จกรรม เพ่ือสง เสริม
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
1.6 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดาน
ความเปนพลเมืองในทุกระดับการศึกษา
(ตอฉบับหนา)



