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แผนพัฒนาการศึกษาของไทย
แผนการศึกษาของประเทศไทยนั้น จวบจนถึงปจจุบันคือแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2552 – 2559 แนวทางการกําหนดแผนการศึกษาไดเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสังคม แต
ยังคงไวซึ่งขนบของไทยที่มีอยู ทั้งนีว้ ิเคราะหแผนการศึกษา กับ ทฤษฎีของหลักสูตร
โดยทฤษฎีที่นํามาใชวิเคราะหคือ Tyler’s Model ซึ่งตอบคําถาม 4 ขอคือ
1) Planning การวางแผนวาจะเอาอะไรมาสอน (ขอมูล)
2) Design การกลั่นกรอง ออกแบบ วัตถุประสงคในการจัดการเรียน หรือพัฒนาหลักสูตร
3) Organize จะจัดการสอนใหกับผูเรียนอยางไร (ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใ หสอดคลองกับหลักสูตร)
4) Evaluation การประเมินหลักสูตรและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
1.แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2504-2509
ไดเนนหนักดานการเรงรัดพัฒนาการศึกษาในทุกๆดาน ทั้งดานอาชีวศึกษา ซึ่งประเทศไทยยังขาดผูมี
ความรูระดับกลาง และขาดกําลังคนในสาขาวิชาตางๆ เชน วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร แพทยศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
เนนการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับใหแกประชาชน สรางกําลังแรงงานในสายอาชีพ เนนการผลิตครู
อาจารย
จะเห็นไดวาหลักสําคัญในแผนฯ ฉบับนี้จะมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนอยางทั่วถึง ซึ่งหากวิเคราะหตาม
Tyler’s Model จะไดดังนี้
Planning
ไดศึกษาขอมูลความตองการของคนในสังคม วาตองการอะไร และปญหาที่พบ เพื่อนําไปกําหนดนโยบาย
เพื่อสงเสริมสิ่งนั้นๆ
Design
นํามาออกแบบ เพื่อจัดการศึกษาใหอยางทั่วถึง ผลิตกําลังคนในสาขาและระดับตางๆที่ขาดแคลน เนนการ
ผลิตครู
Organize
ปรับปรุงขยายการศึกษาขั้นประถมตน (ป.1-4)ใหสมบูรณยงิ่ ขึ้น และเปนระดับการศึกษาภาคบังคับ จาก 4 ป
เปน 7 ป
Evaluation
ประเมินการใชแผนฯดังกลาว โดยศึกษา และพิจารณางานสาขาตางๆ ตลอดทั้งปญหาและอุปสรรค
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2.แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2510-2514
ในแผนฯ ฉบับนี้ จะสังเกตเห็นไดวา ตั้งแตชื่อของแผนฯ ไดมกี ารเพิ่มในเรื่องของสังคมเขาไปดวย ซึ่ง
ในความเปนจริงแลว ตั้งแตแผนฯฉบับแรก ก็คํานึงถึงการจัดการศึกษาเพื่อตอบโจทยของความตองการใน
สังคมเปนหลักเชนเดียวกัน
แผนฯ ฉบับนี้ มุงทีจ่ ะแกไขปญหาการศึกษา เนื่องจากผลการประเมินแผนฯ ดานการศึกษาที่ผานมา
(แผนฯ1) พบวา ยังมีเยาวชนอีกเปนจํานวนมากที่ไมมีโอกาสเขารับการศึกษา สวนการผลิตกําลังคนออกมา
จากสถาบันอุดมศึกษา ก็ยังไมสอดคลองกับความตองการของสังคม ดังนั้นจึงทําใหจํานวนบัณฑิตที่ตกงานมี
เปนจํานวนมาก สิ่งนี้อาจตองยอนกลับไปดู Planning และการ Organize เนื่องจาก Planning ของแผนฯ ฉบับ
1 ก็ศึกษาจากสังคม ความตองการของสังคม หากแตเมื่อนํามาใชแลว เหตุใดจึงยังมีบัณฑิตที่ตกงาน
เนื่องจากจบในสาขาที่ไมสอดคลองกับความตองการของสังคมอีกเปนจํานวนมาก
แผนนี้ มุงปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ทั้งในเรื่องหลักสูตร แบบเรียน อาคารเรียน คุณวุฒิครู สงเสริม
การศึกษาในโรงเรียนราษฎร มุงเนนคุณภาพการศึกษา และประเด็นสําคัญคือ การจัดการศึกษาตอง
สอดคลองกับความตองการกําลังคน
โดยเมื่อนําแผนฯ นี้ มาวิเคราะหตาม Tyler’s Model จะไดดังนี้
Planning
- ศึกษาขอมูลของบัณฑิตทีจ่ บ
- ศึกษาความตองการของคนในสังคม
- นําผลการประเมินจาก แผนฯ1 มาวิเคราะห
Design
ออกแบบเนนการจัดการศึกษาใหทั่วถึง
กําหนดเกณฑปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ออกนโยบายจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการกําลังคน
Organize
- สงเสริมการจัดการศึกษาอยางทัว่ ถึง เนนใหผูเรียนไดเรียนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติใหสูงขึ้น
Evaluation
ประเมินหลักสูตร ที่ไดออกแบบไว พบวา ถึงแมวารัฐจะขยายปริมาณการศึกษาออกไปก็ไมสามารถสนอง
ความตองการสังคมไดพอเพียง เพราะประชากรเพิ่มขึ้น หลักสูตรวิธีสอนยังไมสัมพันธและเอื้ออํานวยตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
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3.แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2515-2519
ไดมุงเนนการปรับปรุงคุณภาพและการขยายปริมาณการศึกษา ตลอดจนการผลิตกําลังคนระดับตางๆ
ใหสนองความตองการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ซึ่งแผนฯ ฉบับนี้ มุงพัฒนาจากแผนฯ 2 เนื่องจากการดําเนินการในแผนฯ2 นั้น ยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร
ดังนั้นในแผนฯ นี้ จึงมุงแกไขปญหาจากแผนฯ2 โดยจัดการศึกษาอยางประหยัด และเกิดประโยชน
มากที่สุด ใหมกี ารประสานงานกันระหวางหนวยงานทางการศึกษาตางๆ และจะตองสอดคลองกับความ
ตองการทางเศรษฐกิจและสังคมดวย เนนหนักในการพัฒนาการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ
โดยเมื่อนําแผนฯ นี้ มาวิเคราะหตาม Tyler’s Model จะไดดังนี้
Planning
- ศึกษาความตองการของคนในสังคม
- นําผลการประเมินจาก แผนฯ2 มาวิเคราะห
Design
ออกแบบการจัดการศึกษาโดยมุงเนนถึงการกระจาย ขยายใหทั้งประเทศไดมีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง
ทั่วถึง
โดยกําหนดนโยบาย
1.นโยบายการพัฒนาการศึกษาสวนรวม
2.นโยบายการพัฒนาการศึกษาแตละระดับและประเภท
Organize
- ขยายการศึกษาระดับประถมตน เพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
- ขยายการศึกษาภาคบังคับ
- สนับสนุนการศึกษาดานวิทยาศาสตร อาชีว และเทคโนโลยี
- ปรับปรุงและขยายการศึกษาในระดับประถม มัธยมสามัญ มัธยมอาชีพ
- ฝกหัดครู
- เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีใหสอดคลองกับความตองการทางเศรษฐกิจและสังคม
- จัดการศึกษาผูใ หญและการศึกษาพิเศษอื่นๆ
- สงเสริมการประกอบอาชีพพยาบาล
Evaluation
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์และปริมาณบัณฑิตที่ไดทํางาน
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4.แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2520-2524
ไดยึดถือเอาความมั่นคงปลอดภัยของชาติเปนหลักเบื้องตนในการพัฒนา เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศอยางมาก
ดังนั้น นโยบายการจัดการศึกษาจึงตองมุงสรางความเปนธรรมในสังคม ลดความเหลื่อมล้ําของบุคคล
ในทางเศรษฐกิจ
โดยเมื่อนําแผนฯ นี้ มาวิเคราะหตาม Tyler’s Model จะไดดังนี้
Planning
ศึกษาพืน้ ฐานทางสังคม เศรษฐกิจของชาติ เพื่อนํามากําหนดนโยบายการศึกษา
Design
กําหนดนโยบายการศึกษาโดยมุงสรางความเปนธรรมในสังคม ลดความเหลื่อมล้ําของบุคคลในทาง
เศรษฐกิจ คํานึงถึงคนสวนใหญในชาติและผูที่อยูในทองถิน่ หางไกลทุรกันดาร
Organize
- สงเสริมการจัดการศึกษาอยางทัว่ ถึง
- สงเสริมการศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห และงานการศึกษาอืน่ ๆ
(แผนฯ1-3 ไมไดจัด)
Evaluation
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์และปริมาณบัณฑิตที่ไดทํางาน
5.แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2525-2529
เนนเรงรัดพัฒนาการศึกษาทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ มุงเสริมสรางบุคคลใหมคี วามรู ความคิด
และความสามารถในการประกอบอาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรม ตลอดจนมีพลานามัยสมบูรณ
โดยเมื่อนําแผนฯ นี้ มาวิเคราะหตาม Tyler’s Model จะไดดังนี้
Planning
ศึกษาความสัมพันธของเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เพือ่ นํามากําหนดเนื้อหา วัตถุประสงคในการศึกษา
Design
ออกแบบจัดการศึกษาใหเสมอภาค
Organize
- สงเสริมการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
- ปรับปรุงโครงสรางระบบบริหารการศึกษาและจัดการศึกษาทุกระดับ
- จัดและสงเสริมใหมีความเสมอภาคทางการศึกษา
- สงเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

นางสาวชฎานุช รื่นเริง P28
5780119106 นาฏศิลปไทย

Evaluation
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์และปริมาณบัณฑิตที่ไดทํางาน
6.แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2530-2534
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคลใหมคี วามรู ความคิด คุณธรรม พลานามัยที่สมบูรณ มีทกั ษะในการ
ประกอบอาชีพ เปนสมาชิกที่ดขี องสังคม และเปนกําลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
แผนฯฉบับนี้แตกตางจากแผนฯฉบับอื่นๆ โดยมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาในดานตางๆไวอยาง
มากมาย ไดแก การศึกษาเพื่อชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเสมอภาคทางการศึกษา การศึกษา
ตลอดชีวิต คุณภาพการศึกษา การบริหารการศึกษา การศึกษาเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การศึกษากับการวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการ และการระดม
สรรพกําลัง
ซึ่งผูเขียนคิดวา การที่แผนฯนี้แตกตางจากแผนฯอื่นๆ เนื่องจากไดมกี ารนําปญหาขอบกพรองในดานตางๆมา
วิเคราะห จึงจะเห็นไดวา ในแผนฯนี้ ไดแตกยอยนโยบายตางๆ ซึ่งเคยอยูเปนสวนหนึ่งของนโยบายใหญใน
แผนฯที่ผานๆมา โดยตอนนี้กลายมาเปนนโยบายหลัก ในแผนฯฉบับนี้
โดยเมื่อนําแผนฯ นี้ มาวิเคราะหตาม Tyler’s Model จะไดดังนี้
Planning
- ศึกษาความสัมพันธของเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เพื่อนํามากําหนดเนื้อหา วัตถุประสงคในการศึกษา
- ศึกษาปญหาและขอบกพรองในแผนฯที่ผานๆมา เพื่อนํามาเสริมสรางจุดแข็ง กลบจุดออน โดยดึงนโยบาย
ยอย มาเปนนโยบายหลัก
Design
กําหนดนโยบายตางๆ ไดแก การศึกษาเพื่อชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเสมอภาคทางการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวติ คุณภาพการศึกษา การบริหารการศึกษา การศึกษาเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การศึกษากับการวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการ และการ
ระดมสรรพกําลัง
Organize
- เรงรัดการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการทางการศึกษา
- เพิ่มความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา โดย ปรับปรุงระบบการรับเขาศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการ
เรียนการสอน เปนตน
- จัดใหมีการประสานงานระหวางการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ
- พัฒนาครู / อาจารย ใหมีความรูความเขาใจและทักษะในวิธีการสอนตามหลักสูตร
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- ปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารการศึกษาใหเอื้อตอการกระจายการบริหารและวางแผนไปสูสวน
ภูมิภาค
Evaluation
ประเมินจากการที่ผูเรียนไดเรียนหนังสือมากขึน้ มีการกระจายการบริหารไปสูสวนภูมภิ าคมากขึ้น
7.แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2535-2539
เนนใหพลเมืองมีคุณธรรม จริยธรรม ปญญา และมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ มีความรูและทักษะใน
การประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองและดํารงชีวิตไดอยางเปนสุขภายใตการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
โดยในแผนฯ ฉบับนี้ ไมไดแตกตางจากแผนฯ6 มากนัก นาจะเปนการดําเนินการตามแผนฯ6 เพื่อให
เกิดความตอเนื่อง ในการพัฒนามากขึ้น
สิ่งหนึ่งที่แตกตางจากแผนฯ6 อยางเห็นไดชัด คือการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ในแผนนี้จะเนน
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร การประกอบอาชีพ ตางๆ เนนการสรางเครือขายการเรียนรู การศึกษาเพื่อ
อาชีพ รวมไปถึงระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาดวย
โดยเมื่อนําแผนฯ นี้ มาวิเคราะหตาม Tyler’s Model จะไดดังนี้
Planning
- ศึกษาขอบกพรอง จุดออนของแผนฯ6 เพื่อนํามาเสริมสราง และพัฒนาใหผูเรียนมีศกั ยภาพมากยิ่งขึ้น
- ศึกษาความตองการของสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ
Design
ออกแบบการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากร การประกอบอาชีพ การสรางเครือขายการเรียนรู การศึกษาเพื่ออาชีพ
Organize
- ขยายการศึกษาในรูปแบบตางๆ
- ใหทุนการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส
- เสริมสรางและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
- จัดใหมีกลไกสําหรับเชื่อมโยงระหวางสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
- จัดเครื่องมือและอุปกรณที่เหมาะสมใหกับหนวยงานที่ทาํ หนาที่ดานระบบขอมูลและสารสนเทศ
Evaluation
-ประเมินโดยดูจากผลตอบรับ จากสถานประกอบการ , งานวิจัยตางๆ , ดูจากผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
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8.แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544
ในแผนฯนี้ จุดเนนไมตางจากแผนที่ 6-7 นัก แตมีขอแตกตางคือ การเนนสรางความกาวหนาและ
มั่นคงของเศรษฐกิจไทยในประชาคมโลกบนฐานแหงความเปนไทย
โดยเมื่อนําแผนฯ นี้ มาวิเคราะหตาม Tyler’s Model จะไดดังนี้
Planning
- ศึกษาความตองการของสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ศึกษาขอบกพรอง จุดออนของแผนฯ7 เพื่อนํามาเสริมสราง และพัฒนาใหผูเรียนมีศกั ยภาพมากยิ่งขึ้น
Design
ออกแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเปนสําคัญ จึงมุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูในสวน
ของอาชีพมากขึ้น
Organize
- ปฏิรูประบบการเรียนการสอน มุงปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนใหเอื้อตอการพัฒนาขีด
ความสามารถของผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ
- ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู
-ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการการศึกษา
Evaluation
- ประเมินโดยดูจากผลตอบรับ จากสถานประกอบการ , งานวิจัยตางๆ , ดูจากผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
9.แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549
มุงเนนใหผูเรียน เกง ดี มีสุข โดยพัฒนาคนอยางรอบดาน สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิ
ปญญา และการเรียนรู พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม
สามารถนําแผนฯ นี้ มาวิเคราะหตาม Tyler’s Model จะไดดังนี้
Planning
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม เพื่อนํามาสรางแผนฯ ฉบับนี้
Design
ออกแบบการศึกษา โดยมุงเนนใหผูเรียน เกง ดี มีสุข
Organize
- ปลูกฝงเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
- สงเสริมการวิจัยและการเรียนรูของสังคมไทย
- พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ
Evaluation
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-ประเมินโดยดูจากผลตอบรับ จากสถานประกอบการ , งานวิจัยตางๆ , ดูจากผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
10.แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2552-2559
สามารถนําแผนฯ นี้ มาวิเคราะหตาม Tyler’s Model จะไดดังนี้
Planning
ศึกษาสถานการณ การเปลี่ยนแปลงของสังคม กฎหมายและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ศึกษาผลการจัดการศึกษาที่ผานมา
Design
ออกแบบการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาพอเพียง ยึดทางสายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุล พอดี รูจ ัก
พอประมาณ มีความรอบรูเทาทันโลก เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
Organize
- สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
- สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนการศึกษา กับ นโยบายของรัฐบาล
- พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ
Evaluation
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลความสําเร็จอยางตอเนื่อง
- เสริมสรางกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนใหเขมแข็ง
- สรางการเชื่อมโยงเครือขายขอมูล เพื่อใหทุกภาคสวนสามารถติดตามประเมินผลได
จากการศึกษาแผนการศึกษาแหงชาติ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ทําใหมองเห็นถึงนโยบายที่แตกตางกันไป
โดยในชวงแรกจะเนนการกระจายการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมุงเนนใหผูเรียนไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึง แตมาถึงแผนฯฉบับที่ 6 เปนตนมา จะเนนการเสริมสรางอาชีพมากขึ้น โดยจะเห็นไดวา
เนนการนําความรูไปใชมากกวาการที่เรียนเพื่อรูอยางเดียว หากแตตองเปนการเรียนรู เพื่อนําไปใชชีวติ เพื่อ
นําไปประกอบอาชีพไดดวย

