แผนการศึกษาแห่ งชาติ..ฉบับที1่ ถึง ปัจจุบัน...
แผนการศึกษาแห่งชาติ หมายถึง แผนงานหลักในการจัดการศึกษาของชาติ
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1-10
แผนพัฒนากรศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1-10

วิเคราะห์จุดเน้นแผนการจัดการศึกษาของชาติ

ฉบับที่ 1-2(2504-2514)†

เน้นเศรษฐกิจเป็ นหลัก เป็ นตัวนา มองว่า
ประเทศอุดมสมบูรณ์ มีรายได้ดีช่วยให้

ฉบับที่ 3 (2515-2519)

เศรษฐกิจดี จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนา

ฉบับที่ 4 (2520-2524)

เศรษฐกิจ มองข้ามการพัฒนาคน

ฉบับที่ 5-7 (2525-2539)

เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็ น

ฉบับที่ 8 (2540-2544)

ช่วงมีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคม

ฉบับที่ 9 (2545-2551)

คุณภาพประชาชนตกต่า ค่านิ ยมเปลี่ยนแปลง
การศึกษาถูกละเลยมองข้าม

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งให้คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา ตามหลักปรัชญา
ฉบับที่ 10(พ.ศ. 2550 – 2554)และแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง
(พ.ศ. 2552 – 2559)

เศรษฐกิจพอเพียง
การขับเคลื่อนต้องใช้ “ความรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง
ๆ สอดคล้องกับวิถีสังคมไทย ตลอดจนสร้างศีลธรรม
และจิตสานึกใน “คุณธรรม” ดารงตนอย่างมัน่ คงใน
กระแสโลกาภิวตั น์

แผนการศึกษาของประเทศไทยนั้น จวบจนถึงปั จจุบนั คือแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
2552 – 2559 แนวทางการกาหนดแผนการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสังคม แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ ง
ขนบของไทยที่มีอยู่ ทั้งนี้ผเู ้ ขียนขอวิเคราะห์แผนการศึกษา กับ ทฤษฎีของหลักสู ตร
โดยทฤษฎีที่นามาใช้วเิ คราะห์คือ Tyler’s Model ซึ่งตอบคาถาม 4 ข้อคือ
1)Planning การวางแผนว่าจะเอาอะไรมาสอน (ข้อมูล)
2)Design การกลัน่ กรอง ออกแบบ วัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยน หรื อพัฒนาหลักสู ตร
3)Organize จะจัดการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างไร (ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับหลักสู ตร)
4)Evaluation การประเมินหลักสู ตรและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน

1.แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2504-2509 ได้เน้นหนักด้านการเร่ งรัดพัฒนา
การศึกษาในทุกๆด้าน ทั้งด้านอาชีวศึกษา ซึ่ งประเทศไทยยังขาดผูม้ ีความรู ้ระดับกลาง และขาดกาลังคนใน
สาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสถาปั ตยกรรมศาสตร์
เน้นการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับให้แก่ประชาชน สร้างกาลังแรงงานในสายอาชีพ เน้นการผลิตครู
อาจารย์
จะเห็นได้วา่ หลักสาคัญในแผนฯ ฉบับนี้ จะมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนอย่างทัว่ ถึง ซึ่ งหากวิเคราะห์
ตาม Tyler’s Model จะได้ดงั นี้

Planning

ได้ศึกษาข้อมูลความต้องการของคนในสังคม ว่าต้องการอะไร และปั ญหาที่พบ เพื่อ
นาไปกาหนดนโยบายเพื่อส่ งเสริ มสิ่ งนั้นๆ

Design

นามาออกแบบ เพื่อจัดการศึกษาให้อย่างทัว่ ถึง ผลิตกาลังคนในสาขาและระดับต่างๆ
ที่ขาดแคลน เน้นการผลิตครู

Organize

ปรับปรุ งขยายการศึกษาขั้นประถมต้น (ป.1-4)ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น และเป็ นระดับ
การศึกษาภาคบังคับ จาก 4 ปี เป็ น 7ปี

Evaluation

ประเมินการใช้แผนฯดังกล่าว โดยศึกษา และพิจารณางานสาขาต่างๆ ตลอดทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค

2.แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2510-2514 ในแผนฯ ฉบับนี้ จะ
สังเกตเห็นได้วา่ ตั้งแต่ชื่อของแผนฯ ได้มีการเพิ่มในเรื่ องของสังคมเข้าไปด้วย ซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้ว
ตั้งแต่แผนฯฉบับแรก ก็คานึงถึงการจัดการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ของความต้องการในสังคมเป็ นหลัก
เช่นเดียวกัน
แผนฯ ฉบับนี้ มุ่งที่จะแก้ไขปั ญหาการศึกษา เนื่ องจากผลการประเมินแผนฯ ด้านการศึกษาที่ผา่ นมา
(แผนฯ1) พบว่า ยังมีเยาวชนอีกเป็ นจานวนมากที่ไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษา ส่ วนการผลิตกาลังคนออกมา
จากสถาบันอุดมศึกษา ก็ยงั ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ดังนั้นจึงทาให้จานวนบัณฑิตที่ตกงานมี
เป็ นจานวนมาก สิ่ งนี้อาจต้องย้อนกลับไปดู Planning และการ Organize เนื่องจาก Planning ของแผนฯ ฉบับ
1 ก็ศึกษาจากสังคม ความต้องการของสังคม หากแต่เมื่อนามาใช้แล้ว เหตุใดจึงยังมีบณั ฑิตที่ตกงาน
เนื่องจากจบในสาขาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอีกเป็ นจานวนมาก
แผนนี้ มุ่งปรับปรุ งคุณภาพการศึกษา ทั้งในเรื่ องหลักสู ตร แบบเรี ยน อาคารเรี ยน คุณวุฒิครู ส่ งเสริ ม
การศึกษาในโรงเรี ยนราษฎร์ มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา และประเด็นสาคัญคือ การจัดการศึกษาต้อง
สอดคล้องกับความต้องการกาลังคน
โดยเมื่อนาแผนฯ นี้ มาวิเคราะห์ตาม Tyler’s Model จะได้ดงั นี้
Planning

-ศึกษาข้อมูลของบัณฑิตที่จบ
-ศึกษาความต้องการของคนในสังคม
-นาผลการประเมินจาก แผนฯ1 มาวิเคราะห์

Design

ออกแบบเน้นการจัดการศึกษาให้ทวั่ ถึง

กาหนดเกณฑ์ปรับปรุ งคุณภาพการศึกษา
ออกนโยบายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการกาลังคน
Organize

-ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาอย่างทัว่ ถึง เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนทั้งส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติให้สูงขึ้น

Evaluation

ประเมินหลักสู ตร ที่ได้ออกแบบไว้ พบว่า ถึงแม้วา่ รัฐจะขยายปริ มาณการศึกษา
ออกไปก็ไม่สามารถสนองความต้องการสังคมได้พอเพียง เพราะประชากรเพิ่มขึ้น
หลักสู ตรวิธีสอนยังไม่สัมพันธ์และเอื้ออานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2515-2519 ได้มุ่งเน้นการปรับปรุ งคุณภาพและการ
ขยายปริ มาณการศึกษา ตลอดจนการผลิตกาลังคนระดับต่างๆ ให้สนองความต้องการของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ซึ่ งแผนฯ ฉบับนี้ มุ่งพัฒนาจากแผนฯ 2 เนื่องจากการดาเนินการในแผนฯ2 นั้น ยังไม่ประสบ
ความสาเร็ จเท่าที่ควร
ดังนั้นในแผนฯ นี้ จึงมุ่งแก้ไขปั ญหาจากแผนฯ2 โดยจัดการศึกษาอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์
มากที่สุด ให้มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ และจะต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย เน้นหนักในการพัฒนาการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ
โดยเมื่อนาแผนฯ นี้ มาวิเคราะห์ตาม Tyler’s Model จะได้ดงั นี้
Planning

-ศึกษาความต้องการของคนในสังคม
-นาผลการประเมินจาก แผนฯ2 มาวิเคราะห์

Design

ออกแบบการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นถึงการกระจาย ขยายให้ท้ งั ประเทศได้มีโอกาส
ได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง
โดยกาหนดนโยบาย

1.นโยบายการพัฒนาการศึกษาส่ วนร่ วม
2.นโยบายการพัฒนาการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
Organize

-ขยายการศึกษาระดับประถมต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง
-ขยายการศึกษาภาคบังคับ
-สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ อาชีว และเทคโนโลยี
-ปรับปรุ งและขยายการศึกษาในระดับประถม มัธยมสามัญ มัธยมอาชีพ
-ฝึ กหัดครู
-เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ
และสังคม
-จัดการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาพิเศษอื่นๆ
-ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพพยาบาล

Evaluation

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ และปริ มาณบัณฑิตที่ได้ทางาน

4.แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2520-2524 ได้ยดึ ถือเอาความมัน่ คงปลอดภัยของชาติ
เป็ นหลักเบื้องต้นในการพัฒนา เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศอย่างมาก
ดังนั้น นโยบายการจัดการศึกษาจึงต้องมุ่งสร้างความเป็ นธรรมในสังคม ลดความเหลื่อมล้ าของบุคคล
ในทางเศรษฐกิจ
โดยเมื่อนาแผนฯ นี้ มาวิเคราะห์ตาม Tyler’s Model จะได้ดงั นี้
Planning

ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจของชาติ เพื่อนามากาหนดนโยบายการศึกษา

Design

กาหนดนโยบายการศึกษาโดยมุ่งสร้างความเป็ นธรรมในสังคม ลดความเหลื่อมล้ า
ของบุคคลในทางเศรษฐกิจ คานึงถึงคนส่ วนใหญ่ในชาติและผูท้ ี่อยูใ่ นท้องถิ่น

ห่างไกลทุรกันดาร
Organize

-ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาอย่างทัว่ ถึง
-ส่ งเสริ มการศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห์ และงานการศึกษาอื่นๆ
(แผนฯ1-3 ไม่ได้จดั )

Evaluation

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ และปริ มาณบัณฑิตที่ได้ทางาน

5.แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2525-2529 เน้นเร่ งรัดพัฒนาการศึกษาทั้งในด้าน
ปริ มาณและคุณภาพ มุ่งเสริ มสร้างบุคคลให้มีความรู ้ ความคิด และความสามารถในการประกอบอาชีพ มี
จริ ยธรรม คุณธรรม ตลอดจนมีพลานามัยสมบูรณ์
โดยเมื่อนาแผนฯ นี้ มาวิเคราะห์ตาม Tyler’s Model จะได้ดงั นี้
Planning

ศึกษาความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เพื่อนามากาหนดเนื้ อหา
วัตถุประสงค์ในการศึกษา

Design

ออกแบบจัดการศึกษาให้เสมอภาค

Organize

-ส่ งเสริ มการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
-ปรับปรุ งโครงสร้างระบบบริ หารการศึกษาและจัดการศึกษาทุกระดับ
-จัดและส่ งเสริ มให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา
-ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

Evaluation

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ และปริ มาณบัณฑิตที่ได้ทางาน

6.แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2530-2534 มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้
ความคิด คุณธรรม พลานามัยที่สมบูรณ์ มีทกั ษะในการประกอบอาชีพ เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม และเป็ น
กาลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
แผนฯฉบับนี้ แตกต่างจากแผนฯฉบับอื่นๆ โดยมีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาในด้านต่างๆไว้อย่าง
มากมาย ได้แก่ การศึกษาเพื่อชีวติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเสมอภาคทางการศึกษา การศึกษา
ตลอดชีวิต คุณภาพการศึกษา การบริ หารการศึกษา การศึกษาเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การศึกษากับการวิจยั การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และการบริ การทางวิชาการ และการระดม
สรรพกาลัง
ซึ่ งผูเ้ ขียนคิดว่า การที่แผนฯนี้แตกต่างจากแผนฯอื่นๆ เนื่ องจากได้มีการนาปั ญหาข้อบกพร่ องในด้านต่างๆมา
วิเคราะห์ จึงจะเห็นได้วา่ ในแผนฯนี้ ได้แตกย่อยนโยบายต่างๆ ซึ่ งเคยอยูเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของนโยบายใหญ่ใน
แผนฯที่ผา่ นๆมา โดยตอนนี้ กลายมาเป็ นนโยบายหลัก ในแผนฯฉบับนี้
โดยเมื่อนาแผนฯ นี้ มาวิเคราะห์ตาม Tyler’s Model จะได้ดงั นี้
Planning

-ศึกษาความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เพื่อนามากาหนดเนื้ อหา
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
-ศึกษาปั ญหาและข้อบกพร่ องในแผนฯที่ผา่ นๆมา เพื่อนามาเสริ มสร้างจุดแข็ง กลบ
จุดอ่อน โดยดึงนโยบายย่อย มาเป็ นนโยบายหลัก

Design

กาหนดนโยบายต่างๆ ได้แก่ การศึกษาเพื่อชีวติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความ
เสมอภาคทางการศึกษา การศึกษาตลอดชีวติ คุณภาพการศึกษา การบริ หารการศึกษา
การศึกษาเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การศึกษากับการวิจยั
การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และการบริ การทางวิชาการ และการระดมสรรพกาลัง

Organize

-เร่ งรัดการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการทางการศึกษา
-เพิ่มความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา โดย ปรับปรุ งระบบการรับเข้าศึกษา
พัฒนารู ปแบบและวิธีการเรี ยนการสอน เป็ นต้น

-จัดให้มีการประสานงานระหว่างการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ
-พัฒนาครู / อาจารย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในวิธีการสอนตามหลักสู ตร
-ปรับปรุ งโครงสร้างและระบบบริ หารการศึกษาให้เอื้อต่อการกระจายการบริ หาร
และวางแผนไปสู่ ส่วนภูมิภาค
Evaluation

ประเมินจากการที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนหนังสื อมากขึ้น มีการกระจายการบริ หารไปสู่ ส่วน
ภูมิภาคมากขึ้น

7.แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2535-2539 เน้นให้พลเมืองมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ปัญญา และมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองและ
ดารงชีวิตได้อย่างเป็ นสุ ขภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
โดยในแผนฯ ฉบับนี้ ไม่ได้แตกต่างจากแผนฯ6 มากนัก น่าจะเป็ นการดาเนินการตามแผนฯ6 เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่อง ในการพัฒนามากขึ้น
สิ่ งหนึ่งที่แตกต่างจากแผนฯ6 อย่างเห็นได้ชดั คือการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ในแผนนี้ จะเน้น
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร การประกอบอาชีพ ต่างๆ เน้นการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ การศึกษาเพื่อ
อาชีพ รวมไปถึงระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้วย
โดยเมื่อนาแผนฯ นี้ มาวิเคราะห์ตาม Tyler’s Model จะได้ดงั นี้
Planning

-ศึกษาข้อบกพร่ อง จุดอ่อนของแผนฯ6 เพื่อนามาเสริ มสร้าง และพัฒนาให้ผเู้ รี ยนมี
ศักยภาพมากยิง่ ขึ้น
-ศึกษาความต้องการของสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ

Design

ออกแบบการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากร การประกอบอาชี พ การสร้างเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ การศึกษาเพื่ออาชีพ

Organize

-ขยายการศึกษาในรู ปแบบต่างๆ

-ให้ทุนการศึกษาสาหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
-เสริ มสร้างและสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเพื่อปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการ
สอน
-จัดให้มีกลไกสาหรับเชื่ อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
-จัดเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้กบั หน่วยงานที่ทาหน้าที่ดา้ นระบบข้อมูล
และสารสนเทศ
Evaluation

-ประเมินโดยดูจากผลตอบรับ จากสถานประกอบการ , งานวิจยั ต่างๆ , ดูจาก
ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน

8.แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544 ในแผนฯนี้ จุดเน้นไม่ต่างจากแผนที่ 67 นัก แต่มีขอ้ แตกต่างคือ การเน้นสร้างความก้าวหน้าและมัน่ คงของเศรษฐกิจไทยในประชาคมโลกบนฐาน
แห่งความเป็ นไทย
โดยเมื่อนาแผนฯ นี้ มาวิเคราะห์ตาม Tyler’s Model จะได้ดงั นี้
Planning

-ศึกษาความต้องการของสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ
-ศึกษาข้อบกพร่ อง จุดอ่อนของแผนฯ7 เพื่อนามาเสริ มสร้าง และพัฒนาให้ผเู้ รี ยนมี
ศักยภาพมากยิง่ ขึ้น

Design

ออกแบบการศึกษา โดยคานึ งถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นสาคัญ จึงมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ในส่ วนของอาชีพมากขึ้น

Organize

-ปฏิรูประบบการเรี ยนการสอน มุ่งปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนการสอนให้เอื้อต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถของผูเ้ รี ยนได้เต็มตามศักยภาพ
-ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู
-ปฏิรูประบบการบริ หารและการจัดการการศึกษา

Evaluation

-ประเมินโดยดูจากผลตอบรับ จากสถานประกอบการ , งานวิจยั ต่างๆ , ดูจาก
ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน

9.แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน เก่ง ดี มีสุข โดยพัฒนาคน
อย่างรอบด้าน สร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรี ยนรู ้ พัฒนาสภาพแวดล้อมของ
สังคม
สามารถนาแผนฯ นี้ มาวิเคราะห์ตาม Tyler’s Model จะได้ดงั นี้
Planning

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม เพื่อนามาสร้างแผนฯ ฉบับนี้

Design

ออกแบบการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยน เก่ง ดี มีสุข

Organize

-ปลูกฝังเสริ มสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
-ส่ งเสริ มการวิจยั และการเรี ยนรู ้ของสังคมไทย
-พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ

Evaluation

-ประเมินโดยดูจากผลตอบรับ จากสถานประกอบการ , งานวิจยั ต่างๆ , ดูจาก
ผลสัมฤทธิ์ ของผูเ้ รี ยน

10.แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2552-2559
สามารถนาแผนฯ นี้ มาวิเคราะห์ตาม Tyler’s Model จะได้ดงั นี้
Planning

ศึกษาสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคม กฎหมายและเอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา
ศึกษาผลการจัดการศึกษาที่ผา่ นมา

Design

ออกแบบการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาพอเพียง ยึดทางสายกลางอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความสมดุล พอดี รู ้จกั พอประมาณ มีความรอบรู ้เท่าทันโลก เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน

Organize

-สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
-สร้างความเชื่ อมโยงระหว่างแผนการศึกษา กับ นโยบายของรัฐบาล
-พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

Evaluation

-ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลความสาเร็ จอย่างต่อเนื่ อง
-เสริ มสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง
-สร้างการเชื่ อมโยงเครื อข่ายข้อมูล เพื่อให้ทุกภาคส่ วนสามารถติดตามประเมินผลได้

