สรุป 15 กรอบ จาก 138 ประเด็นการปฏิรูปการศึกษา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
จากการระดมสมองของสมาชิกสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน ประมวลปั ญหาจากสมาชิก ๕๖๐ คน ได้ ๑๓๘ ประเด็น สรุ ป
ได้ ๑๕ กรอบสําหรับการปฏิรูปการศึกษาดังนี
1. ปฏิรูปการศึกษา โดยปรับและทบทวนกฎหมายการศึกษาและระบบการศึกษาระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ให้มีสมดุลระหว่าง
การศึกษาเพือเสริ มสร้างลักษณะความเป็ นไทย และวิถีไทย และความเป็ นสากล
2. ปฏิรูปวิชาชีพครู ให้ เป็ นวิชาชีพชันสู ง เพือนําไปสู่ การปฏิรูประบบฝึ กหัดครู ของวิทยาลัยครู คณะครุ ศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ โดยจัดให้ครบตาม “ไตรยางค์วิชาชีพ (Professional Triad)” ทีมีการปรับฐานะคณะครุศาสตร์หรื อศึกษาศาสตร์
เป็ นวิทยาลัยการศึกษา หรื อวิทยาลัยคุรุศาสตร์ หรื อวิทยาลัยคุรุศึกษา หรื อ วิทยาลัยครู โดยมี ๓ สํานักวิชา หริ อ คณะวิชาใน
วิทยาลัย คือ (๑) คณะทีให้ประสบการณ์และการฝึ กวิชาชีพ ที เน้นการปฏิบตั ิวชิ าชีพการสอน ในรู ปคณะการศึกษา (School of
Education) (๒) คณะทีทําหน้าทีให้ความรู ้วชิ าการและวิชาครู คือ วิทยาศาสตร์การศึกษา โดยจัดในรู ป “คณะวิทยาการศึกษา
(School of Educational Science)” และ (๓)คณะทีให้ความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการจัดระบบ พฤติกรรม วิธีการ กระบวน
การสื อสาร สภาพแวดล้อมการศึกษา การจัดการ และการประเมิน คือ คณะเทคโนโลยีการศึกษา (School of Educational
Technology) จัดให้ครบตาม “ไตรยางค์วิชาชีพ (Professional Triad)” ทีมีองค์ ๓ คือ (๑) การปฏิบตั ิวชิ าชีพการสอน ในรู ปคณะ
การศึกษา (Faculty of Education) (๒) วิทยาศาสตร์การศึกษา โดยจัดในรู ป “คณะวิทยาการศึกษา (Faculty of Educational
Science)” และ (๓) เทคโนโลยีการศึกษา
3. ปรับปรุงหลักสู ตรทุกระดับการศึกษา ทีเน้นความเป็ นไทย ไม่ลอกเลียนรู ปแบบและสาระจากต่างประเทศ ยึดหลักการพัฒนา
เนือหา “สาระไทย” ควบคู่ไปกับ “สาระเทศ” เน้นการพัฒนาทักษะชีวติ เพือพัฒนาเด็กไทยให้เติบใหญ่เป็ น “คนไทย”
4. กําหนดสมดุลระหว่ างหลักสู ตรแกนกลาง หลักสู ตรท้ องถิน และหลักสู ตรโรงเรียน ทีเน้นให้นกั เรี ยนศึกษาหาความรู ้ ตามความ
สนใจของตนเอง ปรับเนื อหาสาระในหลักสูตรแกนกลาง ให้มีสมดุลระหว่างสาระไทยและสาระเทศ
5. พัฒนาระบบการศึกษาระดับสถานศึกษา และเพิมทางเลือก ในการศึกษาระดับพืนฐาน การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การศึกษาเอกชน และการศึกษาในบ้าน (Home Schooling)
6. ทบทวนหรื อยกเลิก การจัดเขตพื นทีการศึกษา ทีใช้วิธีรวม 2-3 อําเภอมาหนึ งเขตพืนทีการศึกษา มาเป็ น
การยึดเขตพืนทีจังหวัดและอําเภอเป็ นฐาน และจําแนกอําเภอหรื อเขตปกครองเป็ น “เขตโรงเรี ยน (School District)” ทียึดตําบล
หรื อกลุ่มตําบล (อบต. หรื อ สหอบต.) เป็ นฐาน เพือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน (จําแนก ๑ อําเภอเป็ น 2-3 เขตพิน
ทีการศึกษาหรื อเขตโรงเรี ยน)

7. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ การจัดการควรครอบคลุมการบริ หาร ๘ ขอบข่าย
ได้แก่การบริ หารทัวไป การบริ หารวิชาการ การบริ หารกิจการนักเรี ยนนักศึกษา การบริ หารบุคลากร การบริ หารเงินและ
งบประมาณ การบริ หารกิจการชุมชน และการบริ หารวิสาหกิจสถานศึกษา และการบริ หารลอจิสติกส์
8. พัฒนาระบบการเรียนการสอน และระบบการประเมินทีเป็ นของไทย แทนการนําเข้าจากต่างประเทศ
9. พัฒนาระบบและขยายการศึกษาพืนฐาน ให้ครบวงจร ด้วยการสร้างศูนย์การเรี ยนชุมชน
ประกอบด้วยสถานเด็กเลียงดูอ่อน ปฐมวัยศึกษาหรื ออนุบาล เพิมจากประถมศึกษาในระดับท้องถิน
10. ส่ งเสริมบทบาทการจัดการศึกษา ของภาคเอกชน ภาคประชาสั งคมและชุมชนท้ องถิน โดยเฉพาะในท้องถิน และ
ลดบทบาทของภาครัฐให้เน้นการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนฝั งผูเ้ รี ยน (Demand-Side Subsidy) โดยจัดในรู ป “โรงเรี ยนรัฐประชา” (Charter School) คือ รัฐจ่ายงบประมาณเป็ นก้อน (Block Grant) เอกชนบริ หารและจัดการภายใต้การกํากับดูแลของ
เอกชนในรูปสมาคม มูลนิธิหรื อชมรม
11. เน้ นการจัดการศึกษา แบบอิงประสบการณ์ ทียึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มากกว่าการศึกษาแบบอิงเนื อหาจากการสอน
แบบบรรยายโดยยกระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา (Technical & Vocational Education) ให้เป็ นสายหลักคู่ขนานกับสาย
สามัญในการพัฒนาประเทศ สามารถพัฒนาอาชีวะและเทคนิคศึกษาถึงความเป็ นเลิศ ทังทางวิชาการ วิจยั และประสบการณ์การ
ปฏิบตั ิอย่างมืออาชีพ
12. จัดระบบการพัฒนาการกีฬา สู่ มาตรฐานสากล เพือพัฒนาความมีระเบียบวินยั และการรักษาสุขภาพในระยะยาว
ส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพือให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก พัฒนากีฬาและการร้อง
การรํา และการละเล่นท้องถินและภูมิภาค
13. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา ให้มีนกั เทคโนโลยีการศึกษาเป็ นตําแหน่งครู อาจารย์สาํ หรับ
สถานศึกษาประจําโรงเรี ยนในตําแหน่งครู เพือทําหน้าทีนักเทคโนโลยีการศึกษาอย่างเดียว มิใช่ตอ้ งสอนวิชาสามัญด้วย สร้าง
ระบบคลังสื อการสอนทัวประเทศ และระบบจัดอันดับสื อการสอนเพือเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพการสอน
14. จัดระบบการวิจัยและรวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม แขนงต่างๆ ของประเทศ สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์และ
ส่งเสริ มความคิดและทักษะในทางสร้างสรรค์เพืออภิวตั น์ ศิลปะวัฒนธรรมให้เจริ ญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่ หลายโดยนานาอารยะประเทศ
15. จัดระบบการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ และถ่ ายทอดศาสตร์ และเทคโนโลยีไทย ในด้านการแพทย์ การอาชีพ และ
การดํารงชีวติ ในโรงเรี ยนและชุมชน

สรุ ป ๑๓๘ ประเด็นปฏิรูปการศึกษา
สกัดจากความเห็นของสมาชิก “การปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน ๒๕๖๐”
(๑-๑๕ กพ ๒๕๖๐)
หมายเหตุ—ชือในวงเล็บ คือ ผูต้ งหรื
ั อเสนอประเด็น
ประเด็น ๑ บุคลากรการศึกษา มีการใช้คาํ เรียกสับสน เช่น เรียก คณาจารย์ ทังๆ ทีเป็ นอาจารย์คนเดียว ขาดบุคล
สําคัญ เช่นนักเทคโนโลยีการศึกษา นักจิตวิทยาโรงเรียน (อ.ธีระวุฒิ)
ประเด็น ๒ คุณภาพประชาชน (อ.ธีระวุฒิ)
ประเด็น ๓ การกระจายอํานาจ (อ.ถวิล)
ประเด็น ๔ การเรียนการสอน (อ.ถวิล)
ประเด็น ๕ การสือสารสังการ (CB)
ประเด็น ๖ กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้องล้าสมัย เช่น พ.ร.บ.การเงิน มอบอํานาจ รวมทังรัฐธรรมนูญ (อ.วิรสั อ.
ไกรทอง
ประเด็น ๗ อาคารสถานทีทีผุๆพังๆไม่ได้รบั การซ่อมแซม (อ.วิรสั )
ประเด็น ๘ ทีมาของผูบ้ ริหาร บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบ โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ในยุค 4.0 ผูบ้ ริหารทีดี
แต่ทมีี ปัญหา ภาระหน้าทีและความสํานึก การจัดการศึกษาไทย ถูกบีบให้เป็ นแบบเดียวกัน โดยมาตรการ การประเมินและ
นโยบาย ทําลายความคิดสร้างสรรค์และความเป็ นเลิศ (อ.ชาญชัย อ.ประดิษฐ์ อ.ไกรทอง)
ประเด็น ๙ การจัดการเรียนการสอน แนวคิดการสอน/จัดการเรียนรู /้ นวัตกรรม เป็ นไปตามกลุม่ ผลประโยชน์ทาง
การศึกษา เช่น สํานักพิมพ์ตา่ งๆ (อ.ไกรทอง)
ประเด็น ๑๐ จํานวนนักเรียนมีมากเกินไป บางวิชา เช่น ภาษาอังกฤษ ควรมี 15-20 คนต่อห้องเรียน เพราะครูตอ้ ง
ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดทุกคน (อ.ไกรทอง)
ประเด็น ๑๑ กระบวนการเรียน (อ.ไกรทอง หากไม่ตรงอ.ไกรทอง กรุ ณาปรับด้วยนะครับ)
ประเด็น ๑๒ การเลือนวิทยฐานะจากผลงานทีตนไม่ได้ทาํ เอง (อ.เพ็ญพิไล)
ประเด็น ๑๓ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (อ.วีรศักดิ)

ประเด็น ๑๔ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนฐานการปฏิบตั ิจริง มิใช่ดแู ค่เอกสารหรือรายงานการวิจยั -คุณภาพ
นักเรียน คือคุณภาพครู (อ.ถวิล)
ประเด็น ๑๕ การให้ความสําคัญกับองค์ ๓ ของวิชาชีพ (ไตรยางค์วิชาชีพ)ทีเน้นสมดุลย์ของ วิชาชีพครู วิทยาการครู
และเทคโนโลยีการศึกษา (-cb)
ประเด็น ๑๖ การจัดการศึกษาแบบอิงประสบการณ์ เน้นการเผชิญประสบการณ์ทีจําลองชีวิตจริง (cb)
ประเด็น ๑๗ สมดุลสาระหลักสูตร สาระไทย สาระเทศ หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรท้องถิน (CB)
ประเด็น ๑๘ รูปแบบการจัดการศึกษา สายหลัก และทางเลือก ไม่แยกเป็ นในโรงเรียน นอกโรงเรียน หรือตามอัธยาศัย
จัดการศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education ) ให้ผเู้ รียนศึกษาหาความรูไ้ ด้ทกุ ทีทุกเวลา (CB)
ประเด็น ๑๙ จัดระบบเขตพืนทีการศึกษาให้ใกล้ตวั ครูและนักเรียน เขตมัธยมและอาชีวะยึดจังหวัด เขตประถม ยึด
อําเภอ เขตปฐมวัยและกศต.ยึดตําบล(CB)
ประเด็น ๒๐ พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยอิงบริบท ตามแนว CASPERLA Model (CB)
ประเด็น ๒๑ ระบบการประเมินจากสภาพจริง (Authentic Evaluation) โดยประเมินครบวงจรทังก่อนเรียน
ระหว่างเรียน (ประเมินกระบวนการ Evaluation of Process) ประเมินหลังเรียน (ประเมินผล Evaluation of Product) และ
ประเมินผลกระทบ Evaluation of Impacts (CB)
ประเด็น ๒๒ การตังสถานศึกษา "รัฐประชา" Charter School คือโรงเรียนนอกกํากับของรัฐ เอกชนจัดการแต่รฐั
จ่ายเงินอุดหนุน (CB)
ประเด็น ๒๓ การพัฒนาระบบส่งเสริมกีฬา ศิลปวัฒนธรรม (CB)
ประเด็น ๒๔ การศึกษาไม่ทาํ ให้เยาวชนไม่รกั ถิน หนีไปอยูเ่ มืองใหญ่เมืองหลวง ต้องจัดหลักสูตรให้นะกเรียนรัก ชืน
ชม และเห็นคุณค่าอาชีพพ่อแม่ แล้วจะเห็นว่า ไม่มถี ินใดอบอุน่ ร่มรืนเหมือนบ้านทีเราอยู่ "โฮม" กัน (Home) จึงต้องพัฒนา
หลักสูตรทีเน้นสาระท้องถินสาระไทย (-อ.ขวัญ)
ประเด็น ๒๕ การศึกษาถึงตัวทุกทีทุกเวลาผ่านเทคโนโลยีและสือสารการศึกษาโดยใช้ "ความรู ต้ ดิ ตัว" ยุคใหม่คือ
คอมเม็ด (มือถือ) และคอมแผ่น (แทบเล็ต Tablet แปลว่า เม็ด หรือแผ่น) เพือนําไปสูก่ ารศึกษาแห่งอนาคต คือ การศึกษาภค
วันตภาพ (Ubiquitous Education) ภค แปลว่า ภาค ส่วน หน่วยย่อย แพร่กระจาย วนตะ แปลว่า มี ภควันตภาพ แปลว่า
จําแนกไว้ดี และแพร่กระจายไปปรากฎทุกทีทุกเวลาโดยใช้ ICT เพือเตรียมสูย่ คุ 4.0 และ ยุคเหนือเมฆ Beyond the Clouds
5.0 (อ.วินิจ)

ประเด็น ๒๖ การจัดการศึกษาเพือให้เป็ นคนสมบูรณ์ (Perfect Man) โดยเน้น 8 Quality คือ เยือกเย็นสุขมุ
(Emotion Q) เป็ นคนดี (Moral Q) มีความอดทนอดกลัน (Adversity Q) เข้ากับคนอืนได้ (Social Q) มีสติปัญญา
(Intelligence Q) มีจิตวิญญาณแห่งส่วนรวม (Spiritual Q) มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ (Creativity Q) และพักผ่อนเล่นเป็ น
(Play Q) =EMASIS-CP ให้ความสําคัญความดีมากกว่าความเก่ง (อ.วินิจ)
ประเด็น

ประสิทธิภาพระบบการศึกษา--การศึกษามีปัญหาทังคุณภาพและปริมาณ (-อ.ธีระวุฒิ)

ประเด็น

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (อ.ธีระวุฒ)ิ

ประเด็น

การจัดระบบอาชีวศึกษา เสริมเติมเต็มวิชาการสําหรับนักเรียนอาชีวะทีมีปัญหาครอบครัว (อ.ชาญชัย)

ประเด็น ภาพรวมการจัดการศึกษา เน้นความรู ใ้ นกรอบหลักสูตรอิงเนือหา vs. หลักสูตรอิงประสบการณ์ทีเน้น
ทักษะชีวิต (อ.ชาญชัย)
ประเด็น

สมรรถนะผูบ้ ริหารสถานศึกษา แยกแยะภารกิจการสอนไม่ได้ ว่าอะไรผิดอะไรถูก ควรไม่ควร (อ.ชาญ

ชัย)
ประเด็น วิทยฐานะครู แนวคิดและแนวทางเลือนตําแหน่ง ประเมินผลงานวิชาการจากเอกสาร vs. ประเมินผล
งานประจักษ์ การจ้างและรับจ้างสร้างผลงาน เงินประจําตําแหน่งครู ระดับประถมและมัธยม กับอาจารย์ทีสอนระดับ
มหาวิทยาลัย (อ.ชาญชัย)
ประเด็น การซือขายตําแหน่งบริหาร และการโยคย้าย การปราบเสือนอนกิน กระ... ประเด็น การซือขาย
ตําแหน่งบริหาร และการโยคย้าย การปราบเสือนอนกิน กระบวนการบรรจุผบู้ ริหารสถานศึกษา (อ.ชาญชัย)
ประเด็น การบริหารกองทุนกาศึกษา--กองทุนพัฒนาครูของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาหรือส่งเสริมเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา (แบบสสส.)โดยเงินสนับสนุนจากเงินบาปทังหลาย อาทิ ภาษี สรุ า ยาสูบฯลฯ (อ.ธีระวุฒิ)
ประเด็น

การมอบหมายงาน การให้การบ้าน และความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการและประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ (อ.

ประเด็น

การลงโทษนักเรียน ผลดีผลเสียของการห้าม "แตะนักเรียน" การรักษาระเบียบวินยั (สือมวลชน--อ.คัมภีร ์

เพ็ญพิไล)
พจน์)
ประเด็น ความเป็ นนิติบคุ คลของสถานศึกษา--ปั ญญาการละเมิดมาตรา ๕๙ ของ พรบ.กศ.แห่งชาติ ที สพฐ.มิได้
มอบอํานาจตาม มาตรา ๓๙ ในด้านการบริหารบุคคล งบประมาณ และรูปแบบสถานศึกษา--นิตบิ คุ คลสมบูรณ์แบบ vs.
สถานศึกษาในกํากับ (Charter Schools) ส่วนกลางกับการยึดอํานาจทีควรจะเป็ นของสถานศึกษาในกํากับ การโยกย้ายด้วย
เงิน (อ.สมัคร)

ประเด็น ปัญหาการศึกษาเชิงปริมาณ: รร.ในชนบทมืนกั เรียนน้อย อัตราส่วนครู/ นักเรียน น้อย( ปั ญหาครูเกินแต่
ขาด ไม่ครบชัน) ยุบรวม ยุบเลิกไม่ได้ รร. ในเขตเมืองมีนกั เรียนมาก หัองเรียนแออัด - อัตราส่วนครู/นักเรียน มาก (อ.ดิเรก บุญ
คง)
ประเด็น

ความแตกต่างในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกรุงและหัวเมือง

เพราะ ( ) ความพร้อม รร.ในเขตเมืองดีกว่าในทุกด้าน และ ( ) ความไม่เป็ นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ (อ.ดิเรก บุญคง)
ประเด็น การจัดสรรอัตรากําลัง มีครูครบชัน/ครบวิชาเอก สาระการเรียนรู ้ ครู ภาษาอังกฤษ ดนตรี นาฏศิลป์
วิทย์-คณิต สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กใหญ่ (อ.ดิเรก บุญคง)
ประเด็น

การศึกษาของประชาชนกลุม่ น้อย ชายขอบ และการสอนภาษาไทยเป็ นภาษาทีสองแก่ชนกุลมุ่ น้อย (อ.

ประเด็น
ชุมชน (อ.ฉัตรชัย)

กระบวนการสร้างการยอมรับแนวทางปฏิรูปทีหลากหลายโดยใช้ศิลปะ ดนตรี เพลง การเต้นรํา และวิถี

วินิจ)

ประเด็น

การปฏิรูปการกีฬาเพือสุขภาพของชาติ (อ.ฉัตรชัย)

ประเด็น

การจัดตังสภาศึกษาภูมภิ าค และจังหวัดเช่นทีเชียงใหม่
http://www.matichon.co.th/news/449519 (อ.บรรเจิด)
ประเด็น การพัฒนาทักษะสําหรับพุทธศตวรรษ
Functions-EF" (อ.วินิจ อ.คัมภีรพ
์ จน์)

โดยเฉพาะ "ทักษะการเป็ นผูน้ าํ แบบเบ็ดเสร็จ" Executive

ประเด็น

ทบทวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์สถานการณ์และประสบการณ์
(Situation and Experience Analysis Approach: SEBAA) มิใช่การสอนด้วยการบรรบรรยายจากการลอกเลียนตําราฝรัง
มาสอน แต่ใช้รายกรณี สารกถา (Discourse) อภิปราย (Discussion) โสเหร่ หรือเสวนา (Dialogue) ประมวลเป็ นการ
ถ่ายทอดด้วยการ "สังสอน" มิใช่ "สอนสัง" ดังทีครูอาจารย์ไทยชอบทํา (อ.วินิจ)
ประเด็น กระบวนการทํางานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาทีมีกระบวนการรับจ้างสร้างงานวิจยั หลักสูตรปริญญาโท
เน้นการค้นคว้าอิสระ มากกว่าวิทยานิพนธ์ ไม่วา่ จะแผน ก ๑ (วิทยานิพนธ์ อย่างน้อย ๓๖ นก.) หรือ แผน ก ๒ (วิทยานิพนธ์
อย่างน้อย ๑๒ นก.) ส่วนปริญญาเอก ส่วนใหญ่เปิ ด แบบ ๒ (วิจยั อย่างน้อย ๓๖ นก. และลงทะเบียนเรียน ๑๒ นก.) ไม่สง่ เสริม
ให้ทาํ แบบ ๑ ทีทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียว นอกจากนีปริญญาโท และปริญญาเอกทางการศึกษาบางสาขาวิชา คุรุสภา ยัง
กําหนดให้เรียนเพิมจากที สกอ.กําหนดเป็ น ๔๒ และ ๖๐ นก. (หมินเหม่ตอ่ การผิด มาตรา ๔๐ รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ วรรค ๓ ที
ห้ามสภาวิชาชีพก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา (อ.วินิจ)

ประเด็น การพัฒน าคุณภาพงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษาและการทําผลงานเพือเลือนวิทยฐานะครู--งานวิจยั ขาด
คุณภาพ ลอกเลียน รับจ้างทํา จ้างคนอืนทํา (อ.วินิจ อ.คัมภีรพ์ จน)
ประเด็น

โมเดล "โรงเรียนทีเรียนอย่างมีความสุข" ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ภาพ ครูมีจิตวิญญาณของความเป็ นครู

ผูอ้ าํ นวยการใช้การบริหารแบบรวมพลัง ทังโรงเรียนรวมเป็ นหนึงเดียวใจเดียวกัน (อ.วิชยั สุ)
ประเด็น

พัฒนาการสอนหน้าทีพลเมืองไทย มุง่ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าส่วนรวม (อ.ดร.เก๋ผนู้ าํ มาเสนอ)

ประเด็น

พัฒนาระบบการสอนภาษาต่างประเทศ ให้มีสมดุลกับภาาไทย

(จาก ๑๐ ข้อทีอ. ดร.เก๋ เสนอ)
ประเด็น พัฒนาระบบการสอนสอนขนบธรรม ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเทียว มัคคุเทศก์ ภาษา และวิถีไทย
เพือให้เยาวชนเห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในความเป็ น และเป็ นภูมิคมุ้ กับป้องกันไวรัสจากวัฒนธรรมต่างชาติมาทําลาย
วัฒนธรรมและวิถีไทย (อ.ฉัตรชัย)
ประเด็น ทบทวนและพัฒนาระบบการประเมิน มิใช่เน้น "ประเมินผล" (คําว่า Evaluate แปลว่า ประเมิน มิใช่
ประเมินผล) แต่เป็ นการประเมินคนบวงจร เน้นการประเมินกระบวนการ (E1-Evaluation of Process (Formative
Evaluation); E2-Evaluation of Production (Summative Evaluation) สพฐ ต้องประเมินครบทัง FE และ SE มิใช่ SE
อย่างเดียว และต้องมีการประเมินก่อนเรียน เพือเปรียบความก้าวหน้าด้วย ทบทวนรูปแบบและช่วงเวลาประเมิน O Net และ
Nat Test ทบทวนและรือฟื นการทดสอบระดับชาติคือ ม.๖ ทียกเลิกไป ครึงศตวรรษมาแล้ว ให้ครู อาจารย์ผส
ู้ อนออกจ้อสอบ
มิใช่ให้ผไู้ ม่ได้สอน (อาจารย์มหาวิทยาลัย) มาออกข้อสอบ (อ.ประทุม ผูเ้ สนอความคิด รมต และอ. CB)
ประเด็น

พัฒนาระบบการศึกษา ทีจะทําให้เด็กเติบใหญ่เป็ นคนไทย ๑๐๐% (ข้อ ๓ จาก ๑๐ ข้อบทวิจารณ์จาก

ญีปุ่ น)
ประเด็น พัฒนาระบบการศึกษาระดับภูมิภาค และกระจายอํานาจการศึกษาเพือพัฒนาชีวิตตนเองและชุมชน จะ
มิได้กระเสือกกระสนหนีไปอยู่ เมืองใหญ่หรือเมืองหลวง(ข้อ ๕ จาก ๑๐ บทวิจารณ์ของญีปุ่ น)
ประเด็น เปิ ดสอนนิติศกึ ษา หรือกฎหมายเพือประชาชน เป็ นวิชาเอกเทศ เพือสร้างสํานึกในความสําคัญของ กม.
ตังแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา มีครูสอนกฎหมายในโรงเรียน มิใช่มแี ค่นิติกร แต่นิติกรเป็ นครูสอน กม.ได้ (ข้อ ๖ จาก
๑๐ บทวิจารณ์ของญีปุ่ น อ.วิชยั อ. CB)
ประเด็น พัฒนาเกณฑ์และแนวทางการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชน ให้เอกชนมีสว่ นร่วม ใน ๔ รูปแบบคือ (๑)
บริหารเอง (Fully Private) ทังการเงินและการบริหาร (๒) "รัฐประชา" (Charter School) คือรัฐจ่ายงบประมาณ เอกชน

บริหาร (๓) "ประชา-รัฐ" (ร่วมเอกชนและรัฐทังการเงินและบริหาร) และ (๔) จัดโดยองค์กรศาสนา มูลนิธิ สมาคม และบบทบาท
"อรัฐองค์กร" (NGO) ทีมุง่ ค้านอย่างเดียวหรือได้รบั การสนับสนุนจากนอกประเทศ (ข้อ ๘ จาก ๑๐ บทวิจารณ์ของญีปุ่ น อ. CB)
ประเด็น พัฒนาระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based Approach-EBA) ตัวอย่าง แอนทอนที
ยกมา เป็ นระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ โดยพัฒนาหลักสูตรแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based
Curriculum) ทีเน้นประสบการณ์ทีคาดหวังให้นกั เรียนเผชิญประสบการณ์เอง CB พัฒนาระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์
เมือ ๒๕๔๐ (อ.วินิจ อ. CB)
ประเด็น การพัฒนาการศึกษาแบบ "ผุดรู น้ ิยม ตามหลักปัญญทัศนศาสตร์ (Illuminating Science) ตามแนวพุทธ
ศาสตร์ ดังทีปรากฏในบทสวดพระธรรมคุณ ทีเน้น "การจําแนกคําสอนให้ดีและแพร่กระจายความรู ้ (ภควตาธ้มโม) ให้ไป
ปรากฏทุกทีทุกเวลา เพือให้ปฏิบตั ิตามจะรูไ้ ด้เฉพาะตนทันที (สันทิฐิโก อกาลิโก) กล้าชวนคนอืนว่า มาเถิดมาลองทําดู (เอหิปัส
สิโก) ตังใจทํา (โอปนยิโก) แล้วจะได้รูไ้ ด้เห็น จะประจักษ์ดว้ ยตนเอง (ป้จจัตตังเวทิตพั โพ) ดังทีผูไ้ ด้ธรรมวิเศษ (วิญ ชู น) ได้ทาํ
สําเร็จมาแล้ว" (วิญ หู ิต)ิ เพือให้ผศู้ กึ ษาด้วยการปฏิบตั ิจะได้รูเ้ ท่าทันสภาพทีเป็ นจริง ด้วยการละชัว ทําดี ทําใจให้ใส เพือ
รองรับพลังบุญทีจะนําไปใช้ขบั เคลือนจิต (จิตตานุภาพ) และยังสังขารให้ดาํ รงอยู่ เพือสร้างสมบุญไปโป่ งและลอยใจของเรา
และพาเราสูพ่ ระนิพพาน (อ.ไกรทองผูป้ จุ ฉา อ.วิชยั ผูว้ อปัสสนา และอ. CB ผูข้ ยายความ)
ประเด็น

ปรับหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้เน้นเสริมสร้าง "ลูป่ ระสบการณ์วิชาชีพ" หรือ ช่องทางวิชาชีพ
(Professional Channel) เช่น ลูว่ ิศวะ ลูธ่ ุรกิจ ลูศ่ ิลปกรรมดนตรี ลูว่ ิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ลูกีฬา ฯลฯ เพือส่งเสริมให้นกั เรียน
ค้นพบตนเองและฝึ ดให้มคี วามคิดริเริมสร้างสรรค์ เพือสร้างนวัตกรรมในสายทีตนเองชอบตังแต่เป็ นเด็ก (ข่าวที ดร.เก๋นาํ เสนอ
และ CB)
ประเด็น ทบทวนบทบาทสภาวิชาชีพให้เน้นทีการประเมินบัณฑิต มิใช่กา้ วลํากระบวนการผลิตของสถาบันการศึกษา
เพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลทีสภาวิชาชีพมีหน้าที "ทดสอบความรูแ้ ละสมรรถนะ" ตามทีสภาวิชาชีพกําหนด เพราะสภา
วิชาชีพไม่มอี าํ นาจ "รับรองปริญญา" เพราะการอนุมตั ิปริญญาเป็ นอํานาจสภามหาวิทยาลัย เพราะสภาวิชาชีพไม่มหี น้าที มี
เพียงหน้าทีรับรองความรู ้ ความสามารถและสมรรถนะของผูจ้ ะเข้าสูว่ ิชาชีพเท่านัน (ข่าว ดร.เก๋ นําเสนอ และ CB)
ประเด็น พัฒนาระบบการศึกษาอิงบริบท (Context -Based Education) ทีมาก กว่า โรงเรียนเป็ นฐาน (SB) เพือให้
นักเรียนในแต่ละภาค แต่ละจังหวัดวิเคราะห์บริบทและสถานการณ์ ให้รูจ้ กั ตน เห็นคุณค่าความเป็ นไทย ภาคภูมิใจในความ
เป็ นไทย เปิ ดใจใช้ของไทย เพือให้ผเู้ รียนมีความเชียวชาญด้านการรู จ้ กั ตนเอง รู จ้ กั การทํางานทีเน้นกระบวนการกลุม่ รูจ้ กั
กระบวนการแก้ปัญหา แบบรวมพลังสร้างชาติให้เป็ นปึ กแผ่น (อ.วิชยั CB)
ประเด็น 64 พัฒนาระบบการศึกษาทีเปลียนบทบาทครูจากผูส้ อน มาทําหน้าที "ครู" คือผูค้ วรเคารพ คารวะ ด้วยการเลิก
สอน แต่ สัง ก่อน (เปลียนจาก สอนสังมาเป็ นสังสอน) สลายห้องเรียน ให้เป็ น "บ้านในโรงเรียน" Home in School พอเสริม
การศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education ความรูอ้ ยูท่ กุ ทีทึกเวลา) เมือห้องเรียนเปลียนเป็ นบ้าน ก็ตอ้ งเปลียนครู

ประจําชัน เป็ นครู พอ่ ครูแม่ในระดับประถม ส่วนมัธยม ก็เปลียนอาจารย์ทีปรึกษา เป็ น อาจารย์พอ่ อาจารย์แม่ ห้องเรียนจึงเน้น
การอบรมทีกษะชีวิตเน้น EMASIS san มากกว่า IQ san ส่วนความรู ว้ ิชาการให้นกั เรียน ไปเผชิญประสบการณ์จาก (๒) ศูนย์
ความรู ้ (๒) ศูนย์ประสบการณ์ และ (ศูนย์บริการ)โดยมีครูประเภทที ๒ คือ ครูเจ้าภาพ (Host teachers) ประจําศูนย์ที ๓
ประเภท ก่อนและหลังเผชิญประสบการณ์ นักเรียนจะต้องไปพบครูประจําสาระและประสบการณ์ ในห้องเรียน ทีมีอาจารย์
ประจําสาระเป็ นคนกํากับดูแล (ไม่สอนด้วยการพูด) ด้วยกา "สังงาน" ให้นกั เรียนไปแสวงหาความรูจ้ าก ๓ ศูนย์ แล้วนําความรู ้
ทีได้จากหอความรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ิในศูนย์ประสบการณ์ แล้วไปเสริมความสนใจสายวิชาชีพ ณ "ชานชลาบูรณาการ
ประสบการณ์" (Professional Integration Platforms) ทีมีลกั ษณะเป็ นลูว่ ิชาชีพ ( Professional Channel)ทีนร.สนใจ
ตามประสบการณ์หรือวิชาการทีกําหนด และนําไปสูก้ ารเรียนจากภายใน โดยให้ใจกํากับสมอง ไม่เอาใจไปทํางาน แต่ใจต้อง
วางแผนก่อน (อ.ฉัตรชัย CB)
ประเด็น 65 พัฒนาการศึกษาแบบไร้โรงเรียน ไร้การเรียนการสอน (No Schooling no teaching and Learning)
สมาชิกเป็ นกัลยาณมิตร เรียนคูก่ นั ไป มิใช่ปล่อยให้ครูสอน แล้วนักเรียนเรียน แต่เรียนรู ้ เรียนคิด เรียนทํา เรียนแก้เรียนทีจะเป็ น
และเรียนเพือดํารงชีวิตร่วมกัน มิใช่เรียนรูอ้ ย่างเดียว (อ.ฉัตรชัย อ.สรายุทธ์)
ประเด็น 66 ปรับวัฒนธรรมเรียกชือ เรียกตําแหน่งผูส้ าํ เร็จปริญญา (เอาแบบมาจากอิสาน)
ขอแนะนําให้รูจ้ กั บัณฑิตชัยยงค์ (ทิดชัยยงค์ บบ.ชัยยงค์) มหาบัณฑิตเกษม (มหาเกษม มบ.เกษม) ดุษฎีบณ
ั ฑิตปั ญญา (ดุษ
ปั ญญา ดบ.ปั ญญา) เพือให้บณ
ั ฑิตสํานึกในสถานะของ ตน ( CB)
ประเด็น 67 พัฒนาระบบการศึกษาตลอดชีวิต เตรียมรับการจัดการศึกษา ทีจะไม่มีการแบ่งเป็ นการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เหลือเพียงการศึกษาตลอดชีวิต (Life long) และการศึกษาควบคูช่ ีวติ หรือ "สิขชีวี" (Lifealong Education) บ้านเป็ นศูนย์กลางการศึกษาเล่าเรียน ส่วนโรงเรียนจะกลายเป็ น"ศูนย์การเรียนชุมชน" (Community
Learning Center) มีทอ้ งไร่ ท้องนา สถานประกอบการเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ (อ.ธีระวุฒ)ิ
ประเด็น 68 การศึกษาของผูพ้ ิการ ต้องมีการกําหนดบทบังคับ และแนวนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษ ทีให้นกั เรียน
พิเศษเรียนร่วมและดํารงชีวิตในโรงเรียนอย่างมีศกั ดิศรี สถานศึกษาต้องเตรียมและจัดหาโครงสร้างพืนฐาน สิงอํานวยความ
สะดวก และเทคโนโลยีอปุ การะ (Assistive Technology) ตามความจะเป็ นของแต่ละประเภทของการศึกษาพิเศษ (อ.ธีระ
วุฒิ)
ประเด็น 69 การศึกษาผูใ้ หญ่ มีการกําหนดบทบังคับในการจัดสถานศึกษาอย่างต่อเนืองเพือให้ความรูร้ ะดับพืนฐาน
ระดับกลางเน้นอาชีวะ และการศึกษาต่อเนืองเพือให้ผใู้ หญ่ดาํ รงชีวิตอย่างถูกสุขวิสยั และติดตามการเปลียนแปลงของโลก โดย
กําหนดให้โรงเรียนมัธยมศึกษาหรือวิทยาลัยอาชีวะมีแผนกวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่(อ.ธีระวุฒ)ิ
ประเด็น 70 การศึกษาสําหรับผูส้ งู วัย กําหนดบทบังคับให้จดั การศึกษาผูส้ งู วัย เพือให้ดาํ รงชีวิตอย่างมีความสุข หา
รายได้ตามวัยและสุขภาพ ทําประโยชน์ให้ขมุ ชน ปฏิบตั ิธรรมและศาสนกิจ และแสวงหาความรูใ้ หม่ทีเปลียนแปลงตามยุคสมัย

(อ.ธีระวุฒ)ิ

ประเด็น 71 การศึกษาสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส (อ.ธีระวุฒิ)
ประเด็น 72 เศรษฐศาสตร์ศกึ ษา เพือสอนให้ประชาชนหวงแหน และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทีมีจาํ กัดให้เหลือไว้ให้
ลูกหลาน มิใช่ปล่อยให้ตา่ งชาติมากอบโกยเพราะเห็นแก่เศษเนือทีพวกม
มิใช่ปล่อยให้ตา่ งชาติมากอบโกยเพราะเห็นแก่เศษเนือทีพวกมันโยนให้ โดยเฉพาะการผลิตทีสามารถและการบริโภคทีฉลาด
(อ.อานันท์ ปั ณฯ อ.ธีระวุฒิ CB)
ประเด็น 73 รัฐศาสตร์ศกึ ษา เพือพัฒนาระบอบการปกครองทีเหมาะกับบริบทไทย เช่น ระบบธรรมานราธิปไตย ทีเน้น
การปกครองโดยคนดี โดยเฉพาะเพือการสร้างและเป็ นพลเมืองดี (อ.ธีระวุฒิ CB)
ประเด็น 74 พัฒนาระบบการเงิน งบประมาณและเงินทุนเพือการศึกษาของไทย (อ.ธีระวุฒ)ิ
ประเด็น 75 การอุดมศึกษาเพือประเทศไทย 4.0 และ 5.0 เน้นปริญญาประสบการณ์มากกว่าปริญญาวิชาการ สร้างองค์
ความรู ห้ รือนวัตกรรมใหม่ เพือให้เกิด เทคโนโลยีใหม่ (อ.ธีระวุฒิ CB)
ประเด็น 76 การอาชีวศึกษาเพือประเทศไทย 4.0 และ 5.0 เน้นวิชาชีพ นําวิชาการ (อ.ธีระวุฒิ)
ประเด็น 77 จัดระบบการศึกษาพืนฐานเพือเตรียมรับประเทศไทย 4.0 และ 5.0 (อ.ธีระวุฒิ)
ประเด็น 78 การศึกษาทีบ้าน (home school) เพือเตรียมรับการศึกษาภควันตภาพ (ความรู อ้ ยูท่ กุ ทีทุกเวลา) รัฐต้อง
พัฒนาศูนย์ความรู ้ (Knowledge Center) และจัดระบบเครือข่ายผูป้ กครองทีจะให้ช่วยกันสอน และจัดกิจกรรมพบปะกัน
ประจําเดือนเพือให้มีปฏิสมั พันธ์สงั คม (อ.ธีระวุฒ)ิ
ประเด็น 79 พัฒนาปิ ตมุ าตาศึกษา (Parent Education)
การศึกษาเพือการเป็ นาแม่และพ่อทีดีของเด็กไทย โดยถือเป็ นกิจกรรมกําหนดให้รฐั ดําเนินการ (อ.ธีระวุฒิ)
ประเด็น 80 การจ่ายเงินรายหัวนักเรียน งบประมาณรายหัวของนักเรียน ควรจะจ่าย ไว้ที หมูบ่ า้ น ตามทะเบียนบ้านของ
นักเรียน ไม่ควรให้ตดิ ตามตัวนักเรียนไป เช่น เด็กมีทะเบียนบ้านอยูท่ ีโป่ งนําร้อนแต่ไปเรียนในเมืองจันทบุรจี ะต้องจ่ายค่าเล่า
เรียนเอง/ส่วนเงินก็ใช้พฒ
ั นารร.ในหมูบ่ า้ น ทําให้มีเงินพัฒนามากขึน อย่าได้อา้ งสิทธิ เพราะรัฐจัดให้แล้วแต่คณ
ุ ไม่ใช้เอง (อ.
มานะ)
ประเด็น 81 พัฒนาระบบนิติบคุ คล ตามมาตรา ๕๙ พรบ. กศช ๔๒ ให้โรงเรียนเป็ นนิติบคุ คล ลดขันตอนการปฏิบตั ิ (อ.
จําเริญ อ.มนตรี)

ประเด็น 82 กําหนดบทบัญญัติควบคุมการใช้อาํ นาจ สังการเกินบทบาทหน้าที (Misuse of and Excessive
Executive Power (อ.วิรสั )
ประเด็น 83 กําหนดบทบัญญัติวา่ ด้วย การกํากับดูแลนักเรียนทีเน้นการพัฒนา และดึงศักยภาพ จุดแข็งมาเสริม และ
ปรับจุดอ่อน ในความหมาย Educare=Pull out, bring up) และความหมาย "สิกขา" (บาลี ภาษาของไทย หรือ ศึกษา สัน.
ของแขก) ทีเน้นการศึกษาให้เด็กได้รบั (อริย) ปริญญา คือ ความไร้ราคะ โทสะ และโมหะ มิใช่ โลกียปริญญา ทีเน้นความรํารวย
แก่งแย่งชิงดี หลงในอํานาจ (อ.วิเศษ)
ประเด็น 84 ระบบการบริหารและจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ไม่มีวาระซ่อนเร้น ไม่บริหารแบบเถ้าแก่ อาศัยมติกก.เพือ
ประโยชน์ตนเอง (อ.อุทยั อ.วิเศษ อ.มนตรี อ.วินิจ CB)
ประเด็น 85 พัฒนาโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ควรใช้ "กระทรวงการศึกษา" ตาม พรบ กศช ๔๒ เพราะ ศึกษาธกการ
แปลว่า ผูเ้ ป็ นใหญ่ในการจัดการศึกษา หรือกลับไปใช้ ธรรมการ เหมือนอดีต เพราะ ธรรมะ แปลว่า ธรรมชาติ ความรูต้ ามทีเป็ น
จริง และความเป็ นธรรม มิใช่เปลียนกลับไปกลับโดยปราศจากการวิเคราะห์และทบทวนระบบ แต่ทาํ ตามใจและอารมณ์ของผูม้ ี
อํานาจ เช่น การบริหารงานบุคคลของหลายสาขาอาชีพ ไม่ควรไปอิง กพ. แต่ควรเป็ น คณะกรรมการศึกษาธิการ (กกศ) รวมครู
และบุคลากรสายอืน แล้วจึง แยกเป็ นอนุกรรมการตามสายงานบุคลากร (มิใช่ตามแท่ง หรือกรม หรือ สํานัก) เช่น อกศส (สาย
สอน อนุบาล ประถม มัธยม อาชีวะ อุดม ก็อยู่ใต้ อกศส) อกศน (นิเทศก์) อกศบ (อนุสายบริหาร) ไม่แยกเป็ น ก ค ศ เหมือน
เดียวนี ฯลฯ เน้นโครงสร้างการกระจายอํานาจสูภ่ มู ิภาค และท้องถิน (อ.ชาญชัย อ.วิรสั อ.อุทยั อ.คัมภีรพจน์)
ประเด็น 86 พัฒนาชุมชนศึกษา เพือสร้างสํานึกรักถิน ป้องกันการอพยพและลีภัยการศึกษาไปในเมืองใหญ่ เกิดโกลาหล
เพียงมีเหตุผลว่าคุณภาพดีกว่า เพราะมันใจว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากกว่า โรงเรียนในท้องถิน (ปั จจุบนั มหาวิทยาลัย
ต้องแย่งนักศึกษา) และได้เพือนไว้อปุ ถัมภ์ในอนาคตแบบไทยๆ (อ.ธีระวุฒิ)
ประเด็น 87 ปรับระบบการบริหารและจัดการ โดยยึดแนว POSDCARE ทีต่อยอดจาก POSCoRB ที มสธ. เมือ ๒๕๔๐
คือ P –Planning O-Organizing S-Staffing D-Directing C-Communicating (สือสารสังการ) Coordinating
(ประสาน) Collaborating (ร่วมมือ) A-Allocating resources (จัดหาและจัดสรร ทรัพยากร) R-Reporting (รายงาน
ประจําเวลาตามทีกําหนด และรายงานผล E-Evaluation (ประเมินครบวงจร ก่อน ระหว่าง และหลัง) ส่วนการบริหาร
สถานศึกษา ให้กาํ หนดขอบข่ายการบริหารเป็ น ๘ ขอบข่าย โดยอิงบริบท คือ CASPERLA Model (โปรดดูรายละเอียดทีจะส่ง
ภายหลัง) C-Context-based administration (บริหารบริบท-กิจการชุมชน) A-Academic Administration (บริหาร
วิชาการ) S-Student Administration (บ.กิจการนักเรียน) P- Personnel Administration (บ.บุคลากร) E-Enterprise
Administration (บ.วิสาหกิจ) หารายได้ มิใช่รองบประมาณแผ่นดิน R-Resource and Financial Administration (บ.
ทรัพยากรและการเงิน) L-Logistics Administration (บริการกิจการเกียกกาย หรือ บริหารลอจิสติกส์) อาคาร สถานที
พาหนะ การขนส่ง สะเบียง พัสดุ ถนนหนทาง A-General Administration (บริหารทัวไป-ธุรการ และสารบรรณ)

POSDCARE และ CASPERLA Model จะทําให้การบริหารและจัดการสถานศึกษาดีขึน (CB)

ประเด็น 88 กําหนดบัญญัติ มิให้การสังการใดๆ เกิดจากคนๆ เดียว ( Single command) ยกเว้นในเวลาเกิดภัยพิบตั ิ
ภาวะสงคราม หรือภาวะฉุกเฉิน ทีหากรอมติทีประชุมจากคณะบุคคล จะเกิดความเสียหายต่อองค์กร หรือส่วนรวม การตัดสิน
สังการต้องอาศัยอํานาจจากคณะกรรมการตามกฏหมายเท่านัน ผูบ้ ริหารระดับสูงจะใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าทีให้โทษ ผูท้ ีเห็น
ต่างหรือคัดค้านจะกระทํามิได้ การยริหารต้องเน้นการมีสว่ นร่วม เพือสอนงานผูบ้ ริหารรุ น่ ใหม่ และส่งเสริม "พหุกบาล" Plural
Headed Leadership (อ.อานันท์ ปั ณฯ อ.อนันต์ อ.ประทุม CB)
ประเด็น 89 รัฐต้องจัดการศึกษาทีเน้นให้นกั เรียนเติบใหญ่เป็ นประชาชนนักพัฒนา เพือคิดค้นสิงใหม่และมีอาํ นาจ
แข่งขันได้ (อ.อานันท์)
ประเด็น 90 การเรียนการสอนแบบลบ คือ ตีตราว่า "ผิด" เป็ น "สร้างสรรค์" เปลียนจาก "ติชม เป็ น ชมติ" "ตบ หัว ลูบหลัง"
เป็ น "ลูบหลัง แล้วลูบหัว" พัฒนาทัศนคติการให้โอกาสและให้อภัย จัดสอนวิชา "ปรองดองศึกษา) อยูร่ ว่ มกันอย่างปรองดอง
ศธ. เปลียนจากกํากับควบคุมเป็ นสนับสนุน ให้กาํ ลังใจ (อ.อานันท์ ปั ณฯ)
ประเด็น 91 โรงเรียนจําลองเวทีประชาธิปไตย เพือให้ปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้นกั เรียนจากภายใน (อ.อานันท์ ป.)
ประเด็น 92 จัดระบบเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา เพือใช้เทคโนโลยีขบั เคลือนการศึกษาและการเรียนการสอน ให้
ความรู ป้ รากฏทุกแห่งหน ทุกเวลา (อ.อานันท์ และ CB )
ประเด็น 93 การจัดการศึกษาเพือความปรองดอง รูจ้ กั ให้อภัยและให้โอกาส ตามหลักนิติธรรม โดยสมดุลนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ (อ.อานันท์ ปัณฯ)
ประเด็น พัฒนาระบบการผลิตครูปริญญาทีมีระบบแบะขันตอนในการผลิตครูปริญญา ๔ ปี ๕ ปี หรือ ๕ ปี อย่าง
ชัดเจน และพัฒนาระบบสภาวิชาชีพครู ทีทําหน้าที "สภาครู" มีการเลือกตังครูมาเป็ นสมาชิก มิใช่ "ฮัว" หรือ"หมายหัว" เอาพรรค
พวกตนเอง โดยนักการเมือวหรือสหพันธ์ครู ดังทีเคยปรากฏ คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพ ต้องปลอดการเมือง (สภาแพทย์
สภาทันตแพทย์ หรือสภาเภสัช ไม่เห็นใครเอา รมต มาเป็ นประธาน หรือให้ปลัดฯ รองปลัดฯ มาเป็ นเลขาธิการเพราะเกิด
Conflict of interest นายจ้างมาคุม ต้องให้คนในสภาวิชาชีพด้วยกันมาคุม เมืออาจารย์มหาวิทยาลัยไม่อยูภ
่ ายใต้สภา
วิชาชีพ คือ สอนระดับอุดมไม่มใี บประกอบอาชีพ ก็ไม่ควรเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเป็ นกรรมการต่างๆ ของคุรุสภา) หากคุรุ
สภา ทําหน้าที สภาครู ไม่ได้ ก็ตอ้ งตัง สภาครู ทีมีตวั แทนครู มาพิทกั ษ์ผลประโยชน์ พัฒนาสิชาชีพ และวิทยฐานะครูอน่างมี
ระบบและเป็ นสากล เพือให้เป็ นวิชาชีพชันสูง ด้วยการจัดระบบผลิตครู ให้มวี ิญญาณความเป็ นครู มีความรู แ้ ละประสบการณ์
สมรรถนะ และจรรยาบรรณครู ระบบองค์ความรู ค้ รู (วิทยพิสยั จิตพิสยั ทักษพิสยั ) พัฒนาระบบสวัสดิการครู ช่วยเหลือครู (อ.
วินิจนําเสนอ อ.ชาญชัย อ.วิชยั อ.ถวิล อ.สมัคร อ.ประทุม และ CB)

ประเด็น ประวัติศาสตร์ไทยศึกษา ต้องพัฒนาระบบการศึกษาประวัติศาสตร์ ชําระประวัติศาสตร์ และจัดทําชุด
ประวัติศาสตร์ศึกษาอย่างมีหลักคิดและหลักการ มิฉะนันความเป็ นสยามหรือไทยจะหายไป โดยเฉพาะชาวพุทธ ข้อมูบคลิป
ทีอ.เรืองรองนํามาแชร์ น่าคิดมาก ประวัติศาสตร์ทีถูกต้องเป็ นทางเดียวทีเด็กไทยจะสํานึกคุณค่าความเป็ นไทย เราต้องการนัก
ประวัติศาสตร์ทีไร้การครอบงําของแนวคิดฝรัง เลิกชืนชมฝรัง เลิกเห่อภาษาอังกฤษและฝรังเศษ (อ.ประทุม)
ประเด็น การกําหนดแนวนโยบายการศึกษา ทีจะดึงการศึกษาให้พน้ สันดอน และพัฒนาประชนชนให้ประกอบอาชีพ
ได้และดํารงตนอย่างมีความสุข (องค์กรเครือข่ายครูอิสานเสนอโดยอ.สุรพงษ์)
ประเด็น 7 การจัดระบบโรงเรียนขนาดเล็กทีไม่ทาํ ความเดือดร้อนแก่นกั เรียน ไม่ปล่อยให้โรงเรียนร้าง ไม่ตีตราบาปให้
โรงเรียน (ความคิดใครทีให้ใช
ประเด็น 98 การจัดระบบโรงเรียนขนาดเล็กทีไม่ทาํ ความเดือดร้อนแก่นกั เรียน ไม่ปล่อยให้โรงเรียนร้าง ไม่ตีตราบาปให้
โรงเรียน (ความคิดใครทีให้ใช้ รร.ICU คิดลบจริงๆ) จัดระบบศูนย์การเรียนชุมชน (เครือข่ายครู อิสานโดยอ.สุรพงษ์)
ประเด็น 99 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ อ.รุง่ สูแ้ ทบตาย ดึงประชาบาลจากมหาดไทยแต่กลับถูกดึงกลับไปใหม่
แนวคิดทีถูกต้องของเขตพืนทีการศึกษา การจัดการศึกษาระดับภูมิภาคและท้องถิน (เครือข่ายครูอสิ าน อ.สุรพงษ์)
ประเด็น 99 พัฒนาระบบทรัพยากรการเรียน เพือให้นกั เรียนมีแบบเรียน และครู มีสือการสอนในรูปชุดการสอาครบถ้วน
ตามสาระหรือรายวิชา เพือมอให้เป็ นภาระผูป้ กครอง (อ.สุรพงษ์)
ประเด็น 100 การสร้างวัฒนธรรมการอยูร่ ว่ มกันในโรงเรียน ต้องมีการตราธรรมนูญ (กม.รอง มิใช่แผนยุทธศาสตร์ทีสพฐ.
บางยุคสังให้โรงเรียนทํา) โดยมีหมวดวัฒนธรรมองค์กร ในธรรมนูญ (โปรดดูตวั อย่างธรรมนูญทีแนบ) วัฒนธรรมโรงเรียนเป็ น
กรอบการประพฤติของคงผูบ้ ริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรอืน เพือฝึ กฝนจนซึมซับเป็ นจริตหรือนิสยั และกลายเป็ น
ลักษณะประจําตัวนักเรียน เมือเรียนจบแล้ว อาทิ วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร (เดียวนีสอนกันอย่างไร พ่อถามว่า "ทาน
ข้าวยังลูก" ลูกตอบว่า "ยังไม่ได้กินพ่อ") พิธีการไหว้ครู (ครูไม่ควรนังตอนนักเรียนสวดปาเจรา ครูควรลุกยืน พนมมือ ระลึกถึงครู
อาจารย์ตนเอง ถึงเวลาเด็ดมอบดอกไม้ ค่อยนังลง CB เป็ นคนกําหนดวัฒนธรรมนีที มสธ. อาจารย์และนักศึกษาพนมมือกันไป
ทีโต้ะหมู่ ทีมีหนังสือวางอยู)่ ฯลฯ (อ.ประทุม CB)
ประเด็นปฏิรูปการศึกษาทีเพิมขึนถึง 16-28 กพ 60
ประเด็น 101 ทบทวนอัตรากําลังครูและเจ้าหน้าทีสถานศึกษา (สมัยที cb เป็ นนร.มีครูธุรการ ครูเวร ครูดแู ลความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย ครูสารวัตรนักเรียน) ควรมีครูประจําชันแนวใหม่ (อาจารย์พอ่ อาจารย์แม่ทีผ่านการอบรมมาจริงๆ มิใช่ให้ครู
คนไหนก็มาเป็ นครูประจําชันได้ รวมทังอัตราทีจําเป็ นเช่นครู-เทคโนโลยีการศึกษา (ไม่เรียกครูโสต) -ครูจิตวิทยาโรงเรียน (ไม่ใช่
ครูแนะแนว)

คําว่า ครู ไม่ควรจํากัดแค่ครูสอนวิชาการ ครูสอนวิชาชีวิตอืนๆ ก็ควรเรียกครูได้ ควรเรียกชือตําแหน่งบุคลากรทีสมกับ
ศักดิศรีความเป็ นคน เช่น -เจ้าหน้าทีพิทกั ษ์ความสะอาด (ไม่เรียกนักการ ภารโรง) -เจ้าหน้าความปลอดภัย (ไม่เรียกยาม) เจ้าหน้าทีอาคารรักษ์ (ไม่เรียกช่างซ่อมบํารุง) ฯลฯ
ส่วนตําแหน่งเดิมทีชือเก๋ ก็เก็บไว้ เช่น -เจ้าหน้าทีการเงิน -เจ้าหน้าทีพัสดุ (ควรเรียกเจ้าหน้าทีเกียกกาย หรือ ลอจิ
สติกส์)-ครูสารสนเทศ ครูบรรณารักษ์ (อ.จิรโรจน์ อ.เวฬุวฬิษ์ CB)
ประเด็น 102 การจัดการสถานศึกษาควรเน้นเครือข่ายโรงเรียน ทีอยูใ่ นตําบลใกล้เคียงกันให้เป็ นเครือข่ายโรงเรียน
(School Consortium) (ไม่เรียกเคยมีกลุม่ โรงเรียนเพราะเป็ นภาพนึกเก่า) เน้นการแบ่งปั นบุคลากร เช่น ฝ่ ายพิทกั ษ์ความ
สะอาด ฝ่ ายอาคารรักษ์ ฯลฯ ก็หมุนเวียนไปดูแลทุกโรงเรียนในเครือข่าย ครูสายสอนก็หมุนเวียนไปสอนวิชาทีตนถนัดใน
โรงเรียนเครือข่าย โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ทําให้ไม่ตอ้ งยุบโรงเรียน เพราะเป็ นนโยบายทีพรากนักเรียนออกจากหมูบ่ า้ น
ตนเอง (อ.อําพร CB)
ประเด็น 103 ปรับบทบาทครูและบุคลากร โดยให้ครู
(๑) มีเวลาสอนเต็มที ไม่ควรให้ไปทําหน้าทีธุรการ (ควรจ้างผูจ้ บด้านบริหารมาเป็ น "ครูเลขานุการกิจ" (CB เสนอคํานี

ใช่ที มสธ. ไม่เรียก แผนกธุรการ แต่เรียก แผนกเลขานุการกิจ (เป็ นตําแหน่งครู แต่ไม่ตอ้ งมีใบประกอบวิชาชีพ เหมือนครู เทค
โนฌลยีการศึกษา เรียน ๔ ปี ไม่ตอ้ งมีใบประกอบอาชีพ) ครู แปลว่า ผูค้ วรเคารพ ผูใ้ ห้ความรูแ้ ละประสบการณ์ไม่ได้แปลว่า
ผูส้ อน
(๒) จัดระบบการส่งครูไปอบรม แบบไม่มวี นั หยุด ควรให้ครู และบุคฯ ได้อยูก่ บั ครอบครัว
(๓) ปรับสาระหลักสูตรประถมศึกษา (ทําไมไม่แยกประถมต้นประถมปลาย เพราะพัฒนาการเด็กเปลียนแปลงเร็ว
มาก) ไม่ควรให้เด็กประถมต้น ป.๑-๓ เรียนวิชาฝรังจนไม่มเี วลาเรียนวิชาไทย คือความเป็ นไทย รูร้ กั ท้องถินไทย แต่นไปเรี
ี ยน
สาระเทศมาก วิชาพลเมือง ศีลธรรม คะแนนนิดเดียว แต่เบียดบังเอาเวลาไปสอนวิทย์คณิต อะไรต่ออะไร จนจบแล้วก็นาํ ไปทํา
มาหากินไม่ได้
(๔) เลิกการประเมินแบบฝรัง ทีประเมินแต่ความจําจากแบบปรนัย แต่ควรประเมินจากการเขียน การพูด ประเมิน
กระบวนการ ให้สมั พันธ์กบั การประเมินผล คะแนนกระบวนการกับคะแนนสอบต่างกันไม่เกิน ๕ % (จํา E1/E ของ CB ได้ไหม
ครับ) เพือมิให้เน้น "การเรียนรู"้ แต่ให้นกั เรียนได้ เรียนคิด (Learning to Think) เรียนทํา (Learning to Do) เรียนแก้ปัญหา
(Learning to Solve) เรียนดํารงตน (Learning to Be) และเรียนดํารงชีวิต (Learning to Live) ไม่ควรให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยออกข้อสอบระดับประถมและมัธยม ยกเว้นคนทีเคยเป็ นครูประถมและมัธยม (เช่น CB อิ อิอ)ิ
(๕) ให้ความเสมอภาคในด้านการจัดสรรทรัพยากรโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก จิว ว่าจะต้องมีครบทุกชนิด ทุก
ประเภท เหมือนกัน แต่จาํ นวนต่างกันขึนอยูก่ บั จํานวนนักเรียน

(๖) ทบทวนการทดสอบระดับชาติ ควรทดนอบเท่าทีจําเป็ น เพราะเป็ นกระบวนการทําลายทรัพยากรมนุษย์ ทีเป็ น
เหยือกระบวนการติว แต่ไม่มีความรู จ้ ริง (สมัย cb เป็ น นร. มีสอบระดับชาติเพียงครังเดียวคือสอบ ม.๘ ก็ผลิตคนมีความรู ้
ความวามารถได้)
(๗) ควรพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ให้มีบคุ ลากรมาเสริมการสอนของครู เหมือนทีหมอมีนกั เทคโนโลยีการแพทย์มา
ช่วยหมอ เทคโนโลยีการศึกษาครอบคลุม ICT ประกอบด้วย การจัดระบบ การกํากับพฆติกรรม เทคนิควิธีการ สือสาร
การศึกษา การจัดสภาพแวดล้อม การจัดการ และการประเมิน
(๘) จัดระบบเครืองมือช่วยครูให้ทาํ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในนัยยะเดียวกับทีต้องมีเครืงมือ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ทีต้อง
เตรียมให้หมอ มิใช่ปล่อยให้ครูจบั เสือด้วยสองมือกับหนึงปาก (อ.สินนากรณ์ CB)
ประเด็น 104 การกําหนดนโยบายการบริหารบุคลากร โดยอิงบริบท (Context-based personnel administration)
ในการรับสมัคร สอบแข่งขัน/คัดเลือก จ้าง บรรจุ เพือให้บคุ ลากรอย่างน้อย ๘๐% ได้อยูใ่ นท้องถินทีพวกเขาถือกําเนิด เติบใหญ่
และดํารงไว้ซงชี
ึ วติ ครอบครัว เพือสร้างความมันคง ไม่ตอ้ งกังวลเรื'องการโยกย้าย สามารถดํารงชีวิตอย่างประหยัดด้วยความ
พอเพียง ส่วนอีก ๒๐% ให้จา้ งบุคลากรจากภายนอกเพือป้องกันปรากฏการณ์ In-breeding ต้องปรับ
กระบวนคัดสรรคนมาเป็ นครู เพือให้ได้คนดีคนเก่งคนทีมีอดุ มการณ์ และรักในอาชีพครู มาเป็ นครู ถ้าได้ครูดีครูเก่ง
เชือว่าทุกอย่างสําเร็จ และครูทีมีลกั ษณะ ๑๕ ข้อของอ.องคมนตรีเกษม วัฒนชัย (ความเห็นคุณ Gift นําเสนอโดยอ.สินนากรณ์
อ.แสวง อ.องคมนตรีเกษม เสนอโดยอ. Sam)
ประเด็น 105 โครงสร้างระดับการศึกษา และความรับผิดชอบ ควรทบทวนการแบ่งโครงสร้างการศึกษา ดูแลให้นกั เรียน
ส่วนใหญ่ได้รบั การศึกษาภาคบังคับ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ๑๑ ปี และเสริมระดับมัธยมอีก ๖ ปี
๑. สายวิชาชีวิต (Life Experience Channel)
มุง่ สอนเด็กสามารถให้ดาํ รงชีวิตเพือสําเร็จการศึกษาแล้ว จึงเน้นทักษะชีวิตและการงานพืนฐานอาชีพ คือ
๑.๑ ปฐมวัย (Early Childhood Education) ๒ ช่วง คือ
๑.๑.๑ เด็กเล็ก (Nursery) ๒ ปี -เป็ นช่วงบ่มเพาะนิสยั โรงเรียนทําหน้าทีแทนพ่อแม่ทีต้องทํางาน มิฉะนันเด็กจะอยู่
กับพีเลียงพม่า เขมรฯลฯ หรือปู่ ย่าตายายทีหมดแรงเลียงหลานแล้ว ก็ตอ้ งปล่อยตามยะถากรรม (น่าสงสารมาก เลียงลูกแล้วยัง
ต้องมาเหนือยเลียงหลานอีก) ปฐมวัยระดัยเด็กเล็กจะดูแลการเจริญทางกาย ใจ และบ่มเพาะนิสยั วิชาการยังไม่ตอ้ งสอน
๑.๑.๒ อนุบาล (Kindergarten) ๓ ปี แบ่งเป็ น ๒ ช่วง คือ
(๑) อนุบาลพัฒนาความพร้อม (Readiness Development) ๒ ปี -- เน้นพัฒนาการด้านต่างๆ ทีเน้นความดี นํา

ความเก่ง

(๒) อนุบาลเตรียมประถม (Pre-Elementary) ๑ ปี -- เน้นการสอนภาษา (อ่านเขียน) คณิต และคุณธรรมจริยธรรม

สมบัติทีดี (สอนตังแต่อายุนอ้ ย จําได้แน่นและยืนยาว ไม่เชือฝรังอย่างงมงายว่า อนุบาลห้ามสอนอ่านออกเขียนได้เพราะวัย ๔๖ ขวบ เด็กจะเรียนภาษาได้ดีทีสุด) เพือเตรียมความพร้อมให้เด็กเรียนประถมศึกษาได้อย่างรวดเร็ว
๑.๒ ประถม ๒ ช่วง (ป.ต้น และ ป.ปลาย ช่วงละ ๓ ปี )
๑.๒.๑ ประถมตอนต้น (Lower Elementary) ป๑-ป๓-- เน้นการสอนวิชาชีวิต ทักษะชีวิต ทรัพยากรท้องถิน เน้น
คุณค่าท้องถิน ชืนชมอาชีพพ่อแม่ มิดถู กู ว่า พ่อแม่เป็ นชาวนาชาวสวน เป็ นพ่อค้า ถีบสามล้อ ฯลฯ รูจ้ กั ต้นไม้ พืชพันธุท์ อ้ งถิน
ว่า ต้นย่านาง ทําอะไร มีประโยชน์ อย่างไร (สมัยเป็ นนร.CB ก็ขดุ ดิน ปั นอิฐ ขนอิฐ ถีบสามล้อ ขายไอตีมแท่งเป็ นแอ้ดรถขนของ
สานสวิง สานกระด้ง คัดกางเกงใส่เอง ฯลฯ)
๑.๒.๒ ประถมปลาย (Upper Elementary) ป๔-ป๖) เน้นวิชาชีพพืนฐาน การทํามาหากิน และความรูพ้ ืนฐาน
(๗๐% และวิชาการ ๓๐%) เพือเป็ นพืนฐานเรียนมัธยม (อย่าลืมว่า เด็กจบ ป๖ จํานวน ๘ ใน ๑๐ ฅนจะอยูเ่ มืองไทย จึงไม่ควร
ไปเทียบว่า เดียวสูฟ้ ิ นแลนด์ สูส้ งิ คโปร์ไม่ได้ ชาวไทยไม่ควรคิดจะแข่งกับใคร ควรมุง่ ให้เด็กมีความสุขของเด็กทีจบไปแล้ว
มากกว่า)
๒. สายบูรณาการวิชาชีพและวิชาการ(Professional and Academic Integration Channel: PAI Channel )
แนวคิด มุง่ ให้นกั เรียนค้นพบตนเองเพือพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต จําแนกเป็ น ๒ ลูป่ ระสบการณ์ คือ
๒.๑ ลูว่ ิชาชีพ (Professional Channel มุง่ ให้ศกึ ษาต่อมหาวิทยาลัยประสบการณ์ ได้แก่ ปวช ปวส สถาบัน
อาชีวศึกษา พลศึกษา ฯลฯ )
นักเรียนทีสําเร็จประถมศึกษาทีจะเรียนลูว่ ิชาชีพได้ ต้องมีผลการเรียนระดับประถมตอนปลายในระดับคะแนนที
กําหนด
มัธยมลูว่ ิชาชีพ กําหนดการเรียนวิชาชีพ ๗๐ วิชาการ ๓๐ และฝึ กแบบบูรณกิจศึกษา (Work Integrated Education-WIE)
๒.๒ ลูว่ ิชาการ (Academic Channel) สําหรับนักเรียนทีมุง่ ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยวิชาการ
นักเรียนทีสําเร็จประถมศึกษาทีจะเรียนลูว่ ิชาการได้ ต้องมีผลการเรียนระดับประถมตอนปลายในระดับคะแนนทีกําหนด มัธยม
ลูว่ ิชาการ กําหนดการเรียนวิชาการ ๗๐ วิชาชีพ ๓๐ และฝึ กแบบสหกิจศึกษา Cooperative Education-Coop)
สายบูรณาการวิชาชีพและวิชาการ แบ่งช่วงแบ่งสายดังนี
๒.๓ การจําแนกช่วงชันระดับมัธยมศึกษา

๒.๓.๑ มัธยมตอนต้น มุง่ ให้การศึกษาลูว่ ิชาชีพและลูว่ ิชาการ
ในด้านความรูแ้ ละประสบการณ์เพือเป็ นพืนฐานสําหรับการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลูอ่ าชีพ สําเร็จการศึกษาแล้ว สามารถออกไปประกอบธุรกิจ เป็ นพนักงานสถานประกอบการได้ในระดับมีทกั ษะ
ระดับกึงชํานาญ (Semi-skilled)
ลูว่ ิชาการ สําเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย หรือผันไปศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้ (เพือให้
ได้รบั ปวช)
๒.๓.๒ มัธยมตอนปลาย มุ่งให้การศึกษาลูว่ ชิ าชีพและลูว่ ิชาการระดับมีทกั ษะดี ในด้านความรูแ้ ละประสบการณ์เพือ
เป็ นพืนฐานสําหรับการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
๑) ลูอ่ าชีพ สําเร็จการศึกษาแล้ว สามารถออกไปประกอบธุรกิจ เป็ นพนักงานสถานประกอบงานระดับหัวหน้างานขัน
ตํา มีทกั ษะระดับชํานาญ (Skilled)
๒) ลูว่ ิชาการ สําเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาทีตนสนใจและมีความถนัด (อ.
กัญญา ไทยรัฐ๕๕ อ.ประทุม และ CB)
ประเด็น 106 สวัสดิการครู ขวัญกําลังใจ พัฒนาระบบการให้สวัสดิการ ส่งเสริมขวัญและกําลังใจ ให้เป็ นอาชีพทีมีเกียรติ
ทังด้วยวาทะและการปฏิบตั ิ มีกฎหมายรองรับการให้สวัสดิการครู ทีป้องกันการฉกฉวยโอกาสของกลุม่ คนทีมีอาํ นาจ นําเงิน
สมาชิกไปหาผลประโยขน์แบ่งปันกันเอง ป้องกันการแทรกแซงของฝ่ ายการเมืองทีจะมากําหนดนโยบายให้คณ
ุ ให้โทษ เพือ
ประชานิยมหรือกีดกันคนอืน เพือให้พรรคพวกของตนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
สวัสดิการเร่งด่วนคือ บ้านพัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-บ้านพักครู ต้องมีประจําอําเภอ ทุกอําเภอ ในลักษณะเดียวกันกับแฟล็ตทหารแฟลตตํารวจ เพือให้ขา้ ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจากต่างถินได้มีทีพักอาศัยสะดวกต่อการทํางาน
--บ้านพักแบบเก่าเป็ นไม้พพ
ุ งั ตอนนีซ่อมแซมแต่ดา้ นล่างส่วนด้านบนเป็ นไม้เหมือนเดิมไม่มนคงและมี
ั
จาํ นวนไม่กี

หลัง บางโรงเหลือหลังเดียวไม่เพียงพ่อความต้องการครูทีขาดทีพัก ครูตอ้ งเดินทางไปเช้าเย็นกลับ ควรจัดบริการบ้านพักครูไทย
ให้เท่าเทียมทหารและตํารวจทีมีแฟลตดีมาก (อ.ผอ.ศรีสะเกษ อ.กัญญา ทร ๕๕ อ.สินนากรณ์)
ประเด็น 107 การเลือนวิทยฐานะ พัฒนาและกําหนดบทบัญญัติการเลือนวิทยฐานะครู ให้สอดคล้องกับธรรมชาติการ
ทํางานของครู มิควรนําแนวปฏิบตั ิการเลือนตําแหน่งวิชาการของระดับอุดมศึกษามาใช้กบั การเลือนวิทยฐานะครู ทําให้ครู
เสียเวลากับการเตรียมเอกสารวิชาการ ครูสว่ นใหญ่ไม่พร้อม จึงเกิดกลุม่ นักวิชาการ บางส่วนก็อยูม่ หาวิทยาลัยมารับจ้างสร้าง
ผลงานวิชาการ (หากนําผลงานทีขอ คศ.๓ และ คศ.๔ มาตรสอบการลอกเลียน โดยโปรแกรท “อักขราวิสทุ ธิ” ของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ทราบว่า จะผ่านกีราย มีการจ้างด้วยราคารสูง ครูก็ยอม เพราะจ่ายสองสามแสน ได้เงินเดือน เพิม
๑๑๒๐๐ คศ ๓ ถึง ๑๙๘๐๐ คศ๔ ปี สองปี ก็ได้ทนุ คืนแล้ว) ควรมีการขึนบัญชีผอู้ า่ นทีมีคณ
ุ สมบัติ ทีพบมา ผูอ้ า่ นไม่รูจ้ ริง ผูข้ อ
เขาทํามาถูกต้องแล้ว ก็ไปให้เขาตก เช่น ค่า E1/E2 ต้องรายงานตัวเลขของทุกชุดการสอน ผูอ้ า่ นก็บอกให้นาํ ไปรวมกันหา
ค่าเฉลีย ผูข้ อบางตนทําชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ ผูอ้ า่ นไม่ทราบว่า คือ อะไร ก็วิจารณ์วา่ “ให้นกั เรียนเผชิญ
ประสบการณ์ นักเรียนจะทําได้หรือ ครูควรสอนด้วยการพูด นักเรียนจึงจะได้ความรู ”้ ฯลฯ บางทีคนอ่านก็ให้ตนโทรศัพท์มา
บอกว่า “ผลงานน่าจะโอเค แต่ตอ้ งปรับปรุง หากนําไปปรับปรุงเองให้จ่าย หนึงแสนบาท หากให้พวกเราปรับปรุงให้ขอสองแสน
ห้า” ดังนัน จึงควรกําหนดมาตรฐานการเข้าสูต่ าํ แหน่งให้เป็ นแนวเดียวกัน ไม่ควรมีหลายมาตรฐาน เช่น เปลียน จาก ว.๒๕
เปลียนเป็ น ว.๑๗ มีเพิม ว.๕ และ ว.๑๓ อีกหน่อยก็จะมี PA ให้ครูทาํ MOU
ประเด็น 108 กําหนดบทบาทโรงเรียนกับการสอนและปฏิบตั ิศาสนา --ศาสนากับการศึกษาเป็ นของคูก่ นั มานานทังใน
สังคมไทยและสังคมฝรัง จึงควรมีบทกําหนดบทบาทโรงเรียนเพือให้ศาสนิกได้รบั ความรูเ้ กียวกับศาสนาทีนับถือในประเทศ จึง
ควรกําหนดให้ชดั เจนว่า จะให้มีการส่งเสริมการปฏิบตั ิศาสนกิจในโรงเรียน หรือควรตัดทิงไป โดยดําเนินการ ๓ แนวทาง คือ
(๑) ให้ยงั คงปฏิบตั ิศาสนกิจ เพือตอบสนองความต้องการของศาสนิก หากนักเรียนส่วนใหญ่เป็ นพุทธศาสนิกชน โรงเรียนก็ตอ้ ง
จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หากนักเรียนส่วนใหญ่ เป็ นคริสเตียน หรือมุสลิม ก็ควรจัดกิจกรรมทางศาสนา
เช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันก็เปิ ดให้นกั เรียนกลุม่ น้อยจัดศาสนกิจของพวกเขาได้ดว้ ย โรงเรียนควรส่งเสริมให้นกั เรียนศึกษา
แนวคิดและคําสอนของศาสนาอืนด้วย (๒) หากโรงเรียนมีนกั เรียนทุกศาสนา โรงเรียนควรจัดกิจกรรมตามวันสําคัญของทุก
ศาสนา หรือ (๓) กําหนดนโนบายห้ามจัดกิจกรรมทางศาสนาในโรงเรียน เหมือนทีเห็นนโยบายของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา
ทังนี ไม่ว่า จะจัดแนวใด สาระสําคัญอยูท่ ี ต้องไม่เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนติเตียนแนวปฏิบตั ิตา่ งศาสนา ต่างนิกาย ต่างลัทธิ (อ.สุร
ศักดิ และ CB)
ประเด็น 109 (ขอขยายครับ)เพือพัฒนาความเป็ นพลเมืองดีและการเป็ นผูผ้ ลิตทีสามารถและเป็ นผูบ้ ริโภคทีฉลาดครับ
ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์
ประเด็น 110 ทบทวนจุดมุง่ หมายการศึกษา โดยนําจุดมุง่ หมายเดิมมาพิจารณาคือ(1) พุทธิศกึ ษา (2)จริยศึกษา (3) พล
ศึกษา และ (4)หัตถศึกษา (อ.วิชยั )
ประเด็น 111 การกําหนดทีมา บทบาท และการกํากับดูแลสถานศึกษาให้สมกับเป็ น องค์กรสูงสุดของสถานศึกษา
(หนึงในหลายตัวอย่างทีก้อปฝรังมา คือ School Board ของฝรังเขาเอาจริงมาก ครูใหญ่ เป็ นผูร้ บ
ั คําสัง มีหน้าเสนอ แล้วเขา

พิจารณา แต่ละคนเสียภาษี เพือนํามาบริหารโรงเรียน เขาจึงสังเป็ นสังตายครูใหญาได้ เมือ School Board เป็ นคนจ้างและ
ปลดครู เขตพืนทีโรงเรียน School District จึงไม่มอี าํ นาจยับยัง แต่ของไทยไม่ใช่อย่างนัน โรงเรียนรับเงินจากรัฐ School
Board จึงไม่มอี าํ นาจอะไร อยากถามว่า ในร้อยแห่ง

กรรมการโรงเรียนทีทําหน้าตามวัตถุประสงค์รอ้ ยละ เท่าไหร่ และกีแห่งทีบอก "แล่วแต่ คูใหญ่") จึงควรทบทวนว่า
"คณะกรรมการโรงเรียน..." ไม่ควรเรียก "คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรียน..." เพราะเขานิยามคําว่า สถานศึกษาไว้
แล้ว (อ.ครูผเู้ ฒ่าทิพย์ อ.คัมภีรพ์ จน์)
ประเด็น 112 การจัดศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช-Community Learning Center-CLC) โดยจัดตัง ศรช ขึนทุกตําบล หรือ
๒-๓ ตําบลเป็ นชุมชนใหม่
ศรช จัดบริหารโรงเรียนตังแต่ปฐมวัย-ม.ปลาย. และอาชีวศึกษาระดับต้น (จัดระบบเหมือนโรงเรียนเครือข่ายอัสสัมชัญ) จัดสรร
สนับสนุนงบประมาณรายหัวค่ารถให้ทกุ คน (ไม่จดั หารถให้เพราะจะเกิดการทุจริตเรืองเบิกค่านํามัน) ให้ชมุ ชนมีบทบาทในการ
ส่งเสริมอนาคตของบุตรหลาน ชีชะตาของคนในชุมชน (แก้ปัญหาเด็กสมัยนีคิดไม่เป็ นไม่วางแผนอนาคต ไม่รูว้ า่ ตนเองชอบ
อะไรอยากทําอะไร) เมือสังคมในชุมชนเป็ นผูม้ ีสว่ นในการส่งเสริมและชีเป้าหมาย (แก้ปัญหาเด็กหนีเรียน ท้องก่อนวัยเรียน ตก
งาน). ทุ่มงบประมาณสนับสนุนชุมชนทีสร้างพลเมืองระดับดีเยียม เป็ นขวัญกําลังใจในการพัฒนาคนในชุมชน (ดีมากครับ ผอ.
กัญญา จะนําเสนอในประเด็นเครือข่ายโรงเรียน
ไม่ควรเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก แต่บริหารให้โรงเรียนขนาดเล็กเป็ น ศูนย์การเรียนชุมชน Community Learning
Center โดย ๑-๓ หมูบ
่ า้ นมาใช้รว่ มกัน หรือจัดเป็ นศูนย์การเรียนชุมชนสําหรับ ๒-๓ ตําบล (Cb เคยเสนอชุมชนไทยในอุดมคติ
ใน หน่วยที ๑๕ ชุดวิชาการศึกษากับชีวิตและชุมชน เมือ ๒๕๒๓ รายกรณี ชุมชนร่มโพธิ) ดังนันจึงไม่จาํ เป็ นต้องไปนําแนวคิด
จากต่างประเทศ (อ.กัญญา ทรวิทย์ ๕๕ อ.สว่าง อ. Dr.Sam CB)
ประเด็น 13 ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน แยกบัญชีระหว่างสาย ระหว่างแท่ง (อ. ผอ.กัญญา ทร.๕๕)
ประเด็น 114 กําหนดบทกําหนดการนํานวัตกรรมจากต่างประเทศมาใช้ โดยปราศจากการวิจยั ตรวจสอบความ
เหมาะสมว่า จะเป็ นผลร้ายต่อระบบความคิด ประเพณีและวัฒนธรรมไทย หรือ เมือมีกฎหมายห้ามนําพืชและสัตว์เข้าประเทศ
โดยไม่ตรวจสอบ ก็ยิงต้องตรวจสอบเชือความคิดผิดๆ ทีไม่เหมาะสมให้เข้มงวดขึน (อ.วิชยั อ.ประทุม CB)
ประเด็น 115 กําหนดบทบาทผูบ้ ริหารสถานศึกษา และผูบ้ ริหารระดับสูง
เพือให้มีภมู คิ มุ้ ดีกนั ไวรัสบ้าอํานาจ และไวรัสทัศนะบอด (มีความโลภ โกรธ หลง บังตา) ต้องพัฒนาระบบบริหารทีเหมาะกับ
เมืองไทย ปั จจุบนั ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่จบ ป.โท และ ป.เอก จากหลักสูตรเมกา ทีพิสจู นฺแล้วว่า หลานเรืองไม่เหมาะกับการ
บริหารงานในเมืองไทย
ประเด็น 116 กระทรวงการศึกษา ควรปลอดการเมือง ไม่ควรขึนกับฝ่ ายบริหาร (อ.พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร อดีต รมต.
กลาโหมและผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด)

ประเด็น 117 การกําหนดคุณสมบัติ การแต่งตัง บทบาทหน้าทีผูด้ าํ รงตําแหน่งบริหารระดับเลขาธิการ อธิบดี อธิการบดี
และตําแหน่งอืนระดับ ๑๐ เป็ นต้นไป ให้ได้ผนู้ าํ ทีมีลกั ษณะอย่างน้อย ๑๐ ประการ เพือปั องกันปัญหาการแทรกแซงของฝ่ าย
การเมือง (ในอังกฤษ รมต.ไม่มอี าํ นาจแต่งตังปลดปลัดกระทรวงหรืออธิบดีตามอําเภอใจต้องผ่านการเสนอชือโดยองค์คณะ
บุคคล ไม่ให้มีการเลือกตัง หรือแต่งตังโดยใครคนใดคนหนึง ผูบ้ ริหารมีหน้าทีหางบประมาณสนับสนุนจากภายนอกให้สมกับ
เงินเดือน (บางคนรายได้มก่ กว่าห้าแสนบาทต่อเดือน) ต้องเป็ นผูน้ าํ วิชาการและวิชาชีพทีมีผลงานประจักษ์ ไม่ใช่สมาชิก
NATO-No action talk only ไม่โหยหาอํานาจ และ เป็ นมือประสานความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ ายและทุกคน (Jack Ma
ผ่านอ.สรายุทธ์ อ. Chacrit CB)
ประเด็น 118 พัฒนาระบบลอจิสติกส์และเลขานุการกิจประจําโรงเรียนเพือทําหน้าทีด้านบริหารทัวไป โดยมีการฝึ กอบรม
การทําหน้าทีด้านธุรการ สารบรรณ การติดต่อสือสาร ด้านลอจิสติกส์ และทําหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการต่างๆ ทีอาจารย์
ใหญ่/ผอ.เป็ นประธาน โดยมีโรงเรียนละ ๑ คนคุณวุฒิ ปวช.หรือสูงกว่า สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนโรงเรียนใหญ่ อาจเพิม
ระดับละ ๑ คน ห้ามมอบให้ครูทาํ งานธุรการ เพราะครูตอ้ งใช้เวลาเตรียมการสอน ตรวจงาน พัฒนาตนเอง
ประเด็น 119 นโยบายการศึกษา ช่วยเสนอสาระเพิมจากอ.สง่านะครับจะได้สรุปภายหลัง
ประเด็น 120 กําหนดแนวทางครอบครัวศึกษา. (Family Education) เพือให้การศึกษาครอบครัวในการสร้างเด็กให้เป็ น
คนดี ให้มีสมดุลระหว่าง ความดีกบั ความเก่ง (สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษายังให้ความสําคัญน้อย ส่วนใหญ่มงุ่
พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นคนเก่งเป็ นหลัก..เก่งแต่โกงก็นาํ พาชาติบา้ นเมืองไปสูห่ ายนะ (อ.จักรกฤช)
ประเด็น 121 การจัดการศึกษาของเอกชน/องค์กรศาสนา
ประเด็น 122 การจัดการศึกษาของท้องถิน
ประเด็น 123 การจัดการศึกษาทีบ้าน
ประเด็น124 ภาษีการศึกษา
ประเด็น 125 กองทุนพัฒนาครู
ประเด็น126 เทคโนฯการศึกษา
ประเด็น 127 กองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเด็น 128 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ของพ่อแม่ ครอบครัว สถานประกอบการ
ประเด็น 129 ความเสมอภาคมทางการศึกษา รัฐต้องจัดหาตัดให้โครงสร้างพืนฐาน สิงอํานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพอันควรแก่บริบท สําหรับสถานศึกษาไม่จาํ กัดว่า จะเป็ นโรงเรียนในเมือง ชนบท ช่ายขอบหรือ
ชายแดน ทังสถานศึกษาทีเป็ นโรงเรียน ศูนย์การเรียน การศึกษาทีบ้าน หรือสถาบันอุดมศึกษาทังของรัฐและเอกชน (อ.ประทุม)

ประเด็น 130 การศึกษาทีบ้าน (Home schooling) รัฐต้องจัดระบบการศึกษาทีบ้านด้วยการจัดสร้างศูนย์ความรูภ้ ควัน
ภาพ (Ubiquitous Knowledge Center-UKB) เพือเป็ นแหล่งความรูส้ าํ หรับนักเรียนและผูป้ กครอง จัดหาสิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับการเรียนภควันตภาพ(U Learning) ในด้านไวไฟ เครืองมือการเรียน ตํารา และเงินสนับสนุนรายหัวในอัตรา
เดียวกับทีจ่ายให้สถานศึกษาในรูปแบบอืน (อ.ประทุม และ CB)
ประเด็น 131 การจัดศูนย์การเรียนชุมชน (Community Learning Center) รัฐต้องจัดระบบการศึกษาใย ศรช. ด้วย
การจัดสร้างศูนย์ความรูภ้ ควันภาพ (Ubiquitous Knowledge Center-UKB) เพือเป็ นแหล่งความรู ส้ าํ หรับนักเรียนและ
วิทยากร จัดหาสิงอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนภควันตภาพ(U Learning) ในด้านไวไฟ เครืองมือการเรียน ตํารา และ
เงินสนับสนุนรายหัวในอัตราเดียวกับทีจ่ายให้สถานศึกษาในรูปแบบอืน (อ.ประทุม และ CB)
ประเด็น 132 การจัดสํานักบัณฑิตเฉพาะทาง (Specialized Bundit Center) สํานักบัณฑิต เป็ นศูนย์การเรียนวิชาชีพ
ส่วนบุคคล-ศรว (Private Professional Learning Center-PPLC) ทีเปิ ดรับสอนนักเรียนทัวเฉพาะวิชาชีพ แต่สอนวิชา
สามัญ ๓๐% ด้วย เช่น ศิลปะ ดนตรี การจัดเอกไม้ การฟั นดาบ (สํานักดาบ) การชกมวย (ค่ายมวย) การซ่อมเครืองยนต์ (อู่
รถยนต์ทีรับเด็กมาฝึ กงาน) ฯลฯ
รัฐต้องจัดระบบการศึกษาใน ศรว. ด้วยการจัดสร้างศูนย์ความรูภ้ ควันภาพ (Ubiquitous Knowledge Center-UKB) เพือ
เป็ นแหล่งความรูว้ ิชาชีพเฉพาะสําหรับนักเรียนและวิทยากร จัดหาสิงอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนภควันตภาพ(U
Learning) ในด้านอุปกรณ์การเรียนเฉพาะทาง ไวไฟ เครืองมือการเรียน ตํารา และให้นกั เรียนไปฝึ กประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการของรัฐหรือเอกชน และจ่ายเงินสนับสนุนรายหัวในอัตราเดียวกับทีจ่ายให้สถานศึกษาในรูปแบบอืน (อ.ประทุม
และ CB)
ประเด็น 133 ไทยศึกษา รัฐพึงให้การศึกษาแก่เยาวชนด้านวัฒนธรรม ขนบทําเนียมประเพณี หลักของชาติ การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และประวัติศาสตร์ไทย โดยกําหนดให้อยูใ่ นหลักสูตรทังระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิน โดยเฉพาะ
อย่างยิงประวัติศาสตร์ภมู ิภาคและท้องถิน เพือให้เยาวชนไดัตระหนักในรากเง้าของตนเอง ทีมีการสร้างปูมบ้านปูมเมือง (อ.ไกร
ทอง)
ประเด็น 134 การเล่นคูก่ ารเล่น (PLEARN-Play and Learn) รัฐพึงกําหนดให้นกั เรียนทุกระดับเรียนอย่างสนุกสนาน
ผ่อนคลาย เพราะเด็กสามารถเรียนได้ดีผ่านการเล่นและการค้นพบด้วยตนเอง โดยมีชดุ การสอนและศูนย์บรู ณาการ

ประสบการณ์ ผ่านลูป่ ระสบการณ์ (Professional Learning Channel-PLC) ๗ ลูป่ ระสบการณ์ ประกอบด้วย (๑)ลูก่ ารเมือง
การปกครอง (๒) ลูธ่ ุรกิจและพาณิชยการ (๓) ลูว่ ิทย์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (๔) ลูว่ ิทย์สขุ ภาพ (แพทย์ ทันตะ เภสัช
พยาบาล และสาธารณสุข) (๕) ลูศ่ ิลปะและดนตรี (๖) ลูว่ ิทย์กีฬา่ และ (๗) ลูส่ งั คมศาสตร์ ต้องงดการให้การบ้านเป็ นรายวิชา
และเป็ นงานบูรณาการ
ประเด็น 135 การเพิมทักษะภาษาและคํานวณ รัฐกําหนดให้ใช้หลักสูตรแบบอิงสมรรถนะ และหลักสูตรแบบอิง
ประสบการณ์ แทนหลักสูตรแบบอิงเนือหาทีส่วนใหญ่เป็ นขยะหลักสูตร เรียนจบแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ไมได้ การประเมินเน้น
ประเมินกระบวนการ ทีสัมพันธ์กบั ประเมินผล มีระยะปลอดการประเมินผล (สอบเพือให้เกรดหรือให้คะแนน) อย่างน้อย ๔ ปี
(ป.๑-๔) ให้มีการประเมินตัวประโยค ตือ ป.๖ เพียงครังเดียว เน้นการประเมินความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั มรรยาท
สังคม สมบัติผดู้ ี ความเออาทร ของเด็กตลอดการเรียนการสอน
ประเด็น 136 การกระจายอํานาจอย่างแท้จริง รัฐต้องส่งเสริมให้ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และท้องถินจัดการศึกษา
โดยใช้ผบู้ ริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรในจังหวัดและภาคเดียวกัน
ประเด็น 137 การจัดการศึกษาเพือคุณภาพมุง่ สําหรับตนเอง ไม่มงุ่ แข่งขันกับคนอืน ไม่มกี ารจัดลําดับโรงเรียน
ประเด็น138 การคัดเลือก บรรจุและแต่งตังครู รัฐพึงกําหนดระบบและกลไกการประกาศ คัดเลือก บรรจุ และแต่ตงครู
ั
จากผูท้ ีมีทศั นคติทดีี ความเป็ นครู และมีความสามารถในระดับสูง มีคา่ ตอบแทนและสวัสดิการสูง เน้นด้านศีลธรรม แรงบัลดาล
ใจในการเป็ นครู ส่งเสริมคุณภาพครูให้ดาํ รงฐานะผูค้ วรเคารพและทําหน้าทีครูได้ดีทสุี ด

