
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2579 



สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมทีม่ีผลต่อการพฒันาการศึกษาของประเทศ 

• ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแบบก้าวกระโดด
ทีส่่งผลต่อระบบเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ ภูมิภาคและของโลก 

 

• การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร 
 

• สภาวการณ์การเปลีย่นแปลงของโลก 
 

• ทกัษะของประชากรในศตวรรษที ่21 : ความต้องการก าลงัคนยคุ 4.0 



Reading 

(A)Rithmatic (W)Riting 

ทักษะที่ส าคญัของประชากรในศตวรรษที่ 21 

3R 



ทักษะทีส่ าคญัของประชากรในศตวรรษที่ 21 

1. Critical Thinking and Problem Solving : มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และแกไ้ขปัญหาได ้

 

2. Creativity and Innovation : คิดอยา่งสร้างสรรค ์คิดเชิงนวตักรรม 

3. Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า 

4. Communication Information and Media Literacy : ทกัษะในการส่ือสาร และการรู้เท่าทนัส่ือ 

5. Cross-cultural Understanding : ความเขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรม 

6. Computing and ICT Literacy : ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทนัเทคโนโลย ี 

7. Career and Learning Skills : ทกัษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ 

8. Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินยั ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะพ้ืนฐานส าคญัของทกัษะขั้นตน้ทั้งหมด 

8C 







กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ 

วสัิยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างมคุีณภาพ ด ารงชีวติอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และการเปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษที ่21 

เป้าหมาย 

Output 
Outcome 

ผลลพัธ์สุดท้าย 

เด็กไทย : 
3Rs 8Cs 

การเข้าถึงการศึกษา 
(Access) 

ความเท่าเทยีม 
(Equity) 

คุณภาพ 
(Quality) 

ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

ตอบโจทย์บริบท 
ทีเ่ปลีย่นแปลง 
(Relevancy) 













ระยะเร่งด่วน 
(พ.ศ. 2560-2561) 

(พ.ศ. 2560-2564) (พ.ศ. 2565-2569) (พ.ศ. 2570-2574) (พ.ศ. 2575-2579) 

- การจดัท าฐานขอ้มูล
ผูเ้รียนรายบุคคลท่ี
สามารถเช่ือมโยง
แลกเปล่ียนและใช้
ประโยชนร่์วมกนั
ระหวา่ง ศธ. และ
หน่วยงานอ่ืน 
- การขยายการบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และการใชป้ระโยชนจ์าก 
DLIT, DLTV 
- การจดัอตัราก าลงัครู   
ใหค้รบตามเกณฑ ์
- การพฒันาทกัษะการคิด
วเิคราะห์แกปั้ญหา 
- การปรับระบบการสอน 
O-Net ใหเ้ป็นท่ียอมรับ 

เป็นการด าเนินการตาม
ยทุธศาสตร์ของแผนฯ  
ในเป้าหมายและตวัช้ีวดั 
ท่ีไดก้  าหนดผลลพัธ์ไว ้
ในช่วง 5 ปีแรก ซ่ึง
หน่วยงานท่ีจดัการศึกษา
จะตอ้งน ายทุธศาสตร์
แนวทางการพฒันา
เป้าหมายและตวัช้ีวดั   
ไปจดัท าแผนพฒันา
การศึกษาระยะ 5 ปี และ
จดัท ารายละเอียดการ
ด าเนินการแต่ละปีใน
ลกัษณะแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีเพื่อใหบ้รรลุผล
ตามท่ีก าหนดไว ้

เป็นการด าเนินการตาม
เป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีได้
ก  าหนดผลลพัธ์ไวใ้นช่วง 
5 ปีท่ีสอง ซ่ึงหน่วยงาน 
ท่ีจดัการศึกษาจะตอ้ง
ประมวลผลการ
ด าเนินการพฒันา
การศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติในระยะ
เร่งด่วนและระยะ 5 ปี
แรก และน ามาใชใ้นการ
พิจารณาปรับปรุงการ
ด าเนินการ 

เป็นการด าเนินการตาม
เป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีได้
ก  าหนดผลลพัธ์ไวใ้นช่วง 
5 ปีท่ีสาม โดยหน่วยงาน
ท่ีจดัการศึกษาตอ้ง
ทบทวนยทุธศาสตร์ 
เป้าหมายและตวัช้ีวดัจาก
ผลของการจดัการศึกษา
ในช่วง 10 ปีแรก และ
ประเมินสภาวการณ์ของ
ประเทศและของโลกเพื่อ
การปรับปรุงใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสังคม 
ตลาดแรงงาน และการ
พฒันาประเทศ 

เป็นการด าเนินการตาม
เป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีได้
ก  าหนดผลลพัธ์ไวใ้นช่วง 
5 ปีท่ีส่ี โดยหน่วยงานท่ี
จดัการศึกษาตอ้งทบทวน
ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย
และตวัช้ีวดัจากผลของ
การจดัการศึกษาในช่วง 
15 ปีแรก และประเมิน
สภาวการณ์ของประเทศ
และของโลกเพื่อการ
ปรับปรุงใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสังคม 
ตลาดแรงงาน และการ
พฒันาประเทศ 

ระยะเวลาของแผนฯ 

1 2 3 4 







บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ : 

 ก าหนดทิศทาง นโยบาย แผนและยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทย
ใหมี้ทกัษะความรู้และคุณลกัษณะตามเป้าหมายการพฒันาประเทศ 

 ก าหนดมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานสถานศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้ ส่ือการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ การนิเทศ 

 การก ากบัติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
 การก ากบัติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อการบริหารจดัการ 
 ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลและแนวทางการพฒันาครู ผูบ้ริหาร  

และบุคลากรทางการศึกษา 

 ส่งเสริม สนบัสนุน ก าหนดมาตรการจูงใจทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
สนบัสนุนการจดัการศึกษา 



บทบาทของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา : 

ครูเป็นผู้มทีกัษะ ความรู้ ความสามารถ 
• ครูเป็นผูมี้ทกัษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพครู มีจิตวญิญาณ

ความเป็นครู เป็นผูเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ และเท่าทนัการเปล่ียนแปลง สามารถประยกุตใ์ชว้ธีิการ
และนวตักรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารเป็นผู้มภีาวะผู้น า มคุีณธรรม จริยธรรม 
• ผูบ้ริหารเป็นผูมี้ภาวะผูน้ า มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทั้งดา้นบริหารและวชิาการ 

ตามมาตรฐานสมรรถนะ และมาตรฐานต าแหน่ง และบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล 

ครูและผู้บริหารได้รับการประเมนิความสามารถ 
• ครูและผูบ้ริหารไดรั้บการประเมินความสามารถจากผลการปฏิบติังาน และไดรั้บการ

ส่งเสริมใหก้า้วหนา้ในสายงานอยา่งต่อเน่ือง 



บทบาทของผู้เรียน : 

 ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันาทกัษะ ความรู้ และคุณลกัษณะจากการเรียนรู้ใน
หอ้งเรียน นอกหอ้งเรียน โดยเนน้การฝึกปฏิบติัมากข้ึน 

 

 ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิด ทกัษะการใชเ้หตุผล และทกัษะกระบวนการกลุ่มมากข้ึน 
 

 ผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) 
ตามมาตรฐานหลกัสูตร ทกัษะการด ารงชีวติ และคุณลกัษณะของความเป็นพลเมือง 

 

 บณัฑิตมีทกัษะ ความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ และความตอ้งการ
จ าเป็นของประเทศ ตามยทุธศาสตร์ชาติและยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 



บทบาทของผู้ปกครอง : 

• มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนทรัพยากร พฒันาหลกัสูตร                               
และจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

• สนบัสนุนการด าเนินการของสถาบนัในรูปแบบต่างๆ 

• ร่วมกบัครูและเครือข่ายในการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ             
ของบุตรหลานใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

• มีสิทธิรับขอ้มูล ข่าวสาร และผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 



บทบาทของ : 

ภาคเอกชน/ส่ือมวลชน 
o สนบัสนุนทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
o มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตาม

ศกัยภาพและการเรียนรู้ 
ชุมชน/ประชาชน 
o สนบัสนุนทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
o มีส่วนร่วมจดัการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ตามศกัยภาพความพร้อม 
o ติดตามดูแล ป้องกนั ช่วยเหลือและแกปั้ญหาเร่ืองต่างๆ เช่น เดก็ออกกลางคนั ยาเสพติด 

ตั้งครรภไ์ม่พร้อม การเขา้เรียนตามเกณฑ ์เป็นตน้  




