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หน้า ฉ 

วิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา  คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 



หน้า ฏ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่               
การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ  
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หน้า (15)
1.3 ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21

มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ท้ังความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
ทักษะส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะที่เรียกตามค าย่อว่า 3Rs+8Cs
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3
อ่านออก (Reading)
เขียนได้ (Writing)

คิดเลขเป็น (Arithmetic)

1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross- cultural Understanding)
4. ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration Teamwork and Leadership)
5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy)
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)
7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)
8. ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)



หน้า (71)
กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศในสังคมท่ีเปน็ยุคดิจิทัล ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว คนไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนด้วยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการค านึงถึง
สังคมส่วนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย วัตถุนิยม ยอมรับคนท่ีฐานะมากกว่า
คนดี มีคุณธรรม มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหลายประการที่ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างประเทศมาปรบัใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ท าให้ละทิ้งค่านิยมท่ีดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและลดคุณค่าของความเป็นไทย 
จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการปรับเปลี่ยนใหค้นมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย 
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หน้า (77)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการประพฤติปฏิบัติของประชาชนทุกระดับเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมอย่างพอเพียง 
เท่าทันและเป็นศุข การศึกษาจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีทักษะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของสังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกโดยยึดหลัก

ความพอประมาณ ที่เป็นความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
มีการตัดสินใจทีม่ีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ

กระท าน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ และ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน

โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกลโดยใช้ความรอบรู้
เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ชื่อมโยงกัน 
เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
พากเพียรและใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต
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หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)
ให้ความส าคัญและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนในการจัดการศึกษา 
โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ จะได้รับการส่งเสริมใหเ้ข้าร่วมการจัดการศึกษา เสนอแนะ ก ากับติดตาม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความพร้อมเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวม
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ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
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การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ

การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา



หน้า 98
5) ส่งเสริมให้สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาถิ่น
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หน้า103 

7) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น
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หน้า 114

11) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ ในมิติคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม สังคมพหุวัฒนธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 
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หน้า 114
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่

3) ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน ผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและหลากหลาย 
อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ของชุมชน...

5) ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงวัย...
6) ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อต าราเรียน สื่อความรู้ สื่อฝึกทักษะทั้งในลักษณะสื่อส่ิงพิมพ์ และ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย หลากหลาย และ
เข้าถึงได้  
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3.3 สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

ของครอบครัว กลุ่มสนใจ และชุมชน ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งบูรณาการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา เข้ากับกระบวนการเรียนรู้และวิถีชีวิต

6) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษาในการเผยแพร่ สืบสาน สร้างสรรค์ค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่ดีงาม และเฝ้าระวังค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีไม่พึงประสงค์
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หน้า 115
2.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย

1) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกาท่ีทันสมัยสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3.2 พัฒนาระบบทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีความยืดหยุ่น 

หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี
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หน้า 128 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชวีิต

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทุกระดับ
2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ

ด าเนินชีวิต

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1) จัดท า/พัฒนาหลักสูตรในระดับการศึกษาต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบที่สรา้งจิตส านึก ความตระหนัก และพฤติกรรมที่
ส่งเสริมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่นให้กับคนทกุช่วงวัย

2) จัดท า/พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรูท้ีมุ่่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต

3) ส่งเสริมการผลิตสื่อ สื่อการเรียนการสอน ต ารา สิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ สื่อดิจิทัลส าหรับคนทุกช่วงวัยทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต

กิจกรรมวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579



หน้า 131-132
...การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม อาทิ บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ภาคเอกชน สถานประกอบการ 
มูลนิธิ วัด สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคมท่ีมีศักยภาพและความพร้อมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน                    
การด าเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
2.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี

3) จ านวนสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมการจัดการศึกษากับสถานศึกษา สถาบันการศึกษา จ าแนกตามระดับ ประเภทการศึกษา 
และสาขาวิชาเพิ่มขึ้น

กิจกรรมวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579



ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

1

2

3

4

5

6

การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ

การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา



1. การจัดการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมจากบุคคลและองค์กรหลายฝ่าย
2. การเชื่อมโยงความรู้ เผยแพร่ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา ภาษา และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
3. การใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. การใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา
6. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ชุมชน
7. การบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา เข้ากับการเรียนรู้และวิถีชีวิต
8. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
9. การส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs)
10. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบสิ่งพิมพ์และแบบดิจิทัลรวมถึงการจัดการเรียนรู้ทางไกลในระบบ
เครือข่าย

สรุปแนวคิดที่ได้จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579



การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบหลักสูตรและจดัการเรียนการสอนให้แก่

ผู้เรียนมีความส าคัญต่อการศึกษา คือ 

การใช้แหล่งเรยีนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการศึกษา

1. โรงเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้และ             

ภูมิปัญญาผสานกบัแนวคิดจากแผนการศึกษา

แห่งชาติไปสร้างแนวปฏิบัติของโรงเรียนที่สอดคล้อง

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติได้

2. นักเรยีนได้รับการเตรียมพร้อมส าหรบั

การเลือกรบัปรับใช้สร้างความสมดุลให้ตนเองและ

สังคมจากกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่หลั่งไหล

เข้าสู่ประเทศในยุคดิจิทัล สังคมพหุวฒันธรรม และ

อนุรักษ์ท้องถิ่นและวฒันธรรมของตนไว้ได้

3. นักเรียนได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ในสาระเนื้อหาที่เก่ียวข้องกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นจริงรอบตัวผู้เรียนซึ่งจะ

ช่วยให้ได้โอกาสในน าผลการเรียนรู้ไปใช้ได้ทั้งปัจจุบนั

และอนาคต

4. พลเมืองของประเทศมีคุณสมบัติ ความรู้ 

ความสามารถทั้งที่เป็นสากลและยังคงมรีากฐานของ

ความเป็นไทยและยังคงการสืบทอดพัฒนาภูมิปัญญา

ไทยและท้องถิ่นต่อไปได้



1. คงความสมดุล จากสภาพการณ์ของโลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีกระจายตวัเข้าสู่
ชุมชนต่าง ๆ และท้องถิ่นได้อย่างง่ายดายจากความเจริญของการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีน าสมัย 

2. ประสานควบคู่กับความเข้าใจ การรับวัฒนธรรมจากภายนอกท้องถิ่นหรือชุมชนควรต้อง
ประสานควบคู่กับความเข้าใจและความตระหนักในคณุค่าของทรพัยากรและภูมิปัญญา ภาษา และ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นเพื่อจะได้น าเอาองค์ความรู้จากภายนอกมาใช้ให้สอดคล้องตามสภาพและ
ความต้องการของท้องถ่ิน 

3. สร้างภูมิคุมกัน การค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในท้องถ่ินจากการรับวัฒนธรรมและ
องค์ความรู้ใหม่จากภายนอกบนพื้นฐานการของพ่ึงพาตนเองอย่างพอเพียงอีกด้วย 

4. เลือกใช้ให้เหมาะสม การช่วยให้เยาวชนและบุคคลในท้องถิ่นหรอืชุมชนนั้นได้รู้ เข้าใจ และ
สามารถปรับความสมดุลระหว่างเอกลักษณ์ของท้องถ่ินกับสถาพสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสม
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