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เสนอ
สภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
โดย
คณะมนตรีปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
พฤศจิกายน 2562
คํานํา
หลังจากเอกสารรายงานผล “การปฏิ รูปการศึ กษาภาคประชาชน 2562” ได้ผา่ นการวิพากย์วิจารณ์ผ่านการ
เห็นชอบจากคณะมนตรี ปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชนแล้ว ฝ่ ายเลขานุ การได้ยกร่ างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ภาคประชาชน 2562-2571 ประกอบด้วย 22 หมวด และบทเฉพาะกาล และได้เสนอสภาปฏิ รูปการศึกษาภาคประชาชน
เพือให้ความเห็นชอบ หลังจากปรับปรุ งตามข้อเสนอของสภาปฏิ รูปการศึกษาเพือประชาชนแล้ว ได้นาํ เสนอประชาคม
การศึกษาภาคประชาชนเพือขอประชามติให้ความเห็นชอบ ผลปรากฏว่า ได้รับความเห็นชอบทัง 22 หมวด ร้อยละ
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ฝ่ ายเลขานุ การ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้น ําสารบัญญัติ จาก พระราชบัญ ญัติก ารศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ ที ได้ผ่านการเห็ น ชอบจากประชาคมการศึ ก ษา และสระสํ า คัญ ที เป็ นรายละเอี ย ดที ไม่ ส ามารถบรรจุ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ภปช. 2562-2571 มายกร่ าง แผนการศึกษาชาติ ภาคประชาชน 2562-2571 ขึน บน
พื นฐานความคิ ด ที ว่า แผนการศึ ก ษาชาติ หมายถึ ง ระบบการศึ ก ษาชาติ เพราะคําว่า แผน (Plan) เป็ นศัพ ท์เทคนิ ค
(Technical Term) ทีใช้แทนคําว่า ระบบ หรื อ System อาทิ ระบบการสอนแผนมอริ สัน (Morision Plan) ระบบการสอน
แผนวินเนตก้า (Winetka Plan) ระบบการศึกษาทางไกลแผน มสธ. (STOU Plan) เป็ นต้น
ดังนัน แผนการศึกษาชาติ จึงมิใช่ แผนพัฒนาการศึกษาชาติ ทีจะต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ใน
การนําระบบการศึกษาชาติไปสู่ การปฏิบตั ิ
การพัฒนาระบบการศึกษา มีหัวใจสําคัญที การกําหนดองค์ประกอบ (Components) ขันตอน (Logical Steps)
และ บูรณาการวิธีการนําแผนการศึกษาชาติไปสู่ การปฏิบตั ิ
การพัฒ นาแผนการศึ กษาชาติ ภปช. 2562-2571 ฉบับ นี มิ ใช่ แผนพัฒ นาการศึ กษาชาติ จึ งไม่ได้รวมแผน
ยุทธศาสตร์ ทีเป็ นขันตอนต่อไปหลังจากมีพระบรมราชโองการประกาศใช้แผนการศึกษาชาติแล้ว
การพัฒนาระบบใดๆ ผูพ้ ฒั นาระบบ ดําเนินการตาม 5 ขันตอน ได้แก่
ขันตอนที ๑ การวิเตราะห์ระบบ (Sysems Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ระบบที กําลังใช้อยู่ในปัจจุบนั ในส่ วนที
เกี ยวกับองค์ประกอบ และขันตอน เพือระบุ องค์ป ระกอบและขันตอนที ดี องค์ป ระกอบและขันตอนที ต้องปรับปรุ ง
ปรับเปลียน และองค์ประกอบหรื อขันตอนทีไม่มีคุณภาพเพราะไม่ทนั สมัยกับบริ บทหรื อศิลปวิทยาการและเทคโนโลยี
ทีเปลียนไป และไม่ตรงกับอุดมการณ์ทีจะตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาํ หรับวงการภาครัฐ
และเอกชน ในการขับเคลือนประเทศไปสู่ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ขันตอนที ๒ การสังเคราะห์ระบบ (Systems Synthesis) เป็ น การกําหนดองค์ประกอบ กําหนดขันตอนระบบ
กําหนดทิศทางและวิถีทางในการนําระบบไปใช้ ด้วยการนําองค์ประกอบและขันตอนที ได้จากขันวิเคราะห์ระบบ มา
พัฒนาเป็ องค์ประกอบและขันตอนไม่เพือให้ส อดคล้องกับระบบทัศน์ (Paradigmship-เดิมใช้ กระบวนทัศน์ แต่คาํ ว่า
Paradigm หมายถึง ระบบคิ ดใหม่ จึงใช้ ระบบทัศ น์แทน) และอุด มการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิ จ)
การศึกษาของชาติ
ขันตอนที ๓ การสร้างแบบจําลองระบบ (Systems Modeling) เป็ นการนําขันตอนทีได้จากขันที ๒ มานําเสนอ
ในรู ป จําลองของจริ ง (Replica) เพื อสื อสารให้ผูเ้ กี ยวข้องเข้าใจระบบทัศน์ และให้ความร่ วมมือในการนําระบบที จะ
พัฒ นาขึ นใหม่ไ ปใช้ โดยนําเสนอในรู ป แบบจําลองภาพ (Iconic Model) แบบจําลองสัญ ลักษณ์ (Symbolic Model)
แบบจําลองเทียบเหมือน (Analogue Model) หรื อแบบจําลองแนวคิด (Conceptual Model)
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ขันตอนที ๔ การประเมินระบบ (Systems Evaluation) เป็ นการนําระบบที พัฒนาขึ น ไปประเมินความเป็ นไป
ได้ ด้วยการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของแต่ละองค์ประกอบและขันตอน จากการสร้างเครื องมือตามขันตอนทีกําหนดไว้
ในระบบแล้วนําไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพ หรื อด้วยการรับรองจากผูท้ รงคุ ณ วุฒิทีมีประสบการณ์ เกี ยวกับการพัฒ นา
ระบบการศึกษา
ขันตอนที ๕ การทดสอบระบบในสถานการณ์จาํ ลอง (Systems Simulation) เป็ นการนําระบบที พัฒนาขึนไป
ใช้ในสถานการณ์ จ ํา ลอง เพื อประกัน ว่า ระบบการศึ ก ษาหรื อแผนการศึ ก ษาชาติ ที พัฒ นาขึ นจะสามารถพัฒ นา
ทรัพยากรณ์มนุษย์ตามอุดมการณ์และจุดมุ่งหมายที กําหนดไว้
การพัฒนาแผนการศึกษาชาติ ภปช. 2562-2571 ได้ดาํ เนิ นการตาม 4 ขันตอนสากลของการพัฒนาระบบ ส่ วน
ขันตอนที 5 จะได้ด าํ เนิ น การหลังจากร่ าง แผนการศึ ก ษาชาติ ผ่ านเห็ น ชอบของสภาปฏิ รูป ภปช. และประชาคม
การศึกษาแล้ว
ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ เลขาธิ การสภาปฏิรูปการศึกษาภคประชาชน สมัยที 1 (ดร.รุ่ ง
แก้วแดง เป็ นประธาน) ที ได้ยกร่ าง เอกสารปฏิ รูปการศึกษา แผนการศึ กษาชาติ ภาคประชาชน พ.ศ. 2562-2571 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ฉบับนี
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ประธานคณะมนตรี ปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
31 สิ งหาคม 2562

สารบัญ
หน้ า
คํานํา
สารบัญ
บทสรุ ป
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หมวดที ส่ วนที
1

การวิเคราะห์ บริบทการจัดการศึกษา

1.1

วิเคราะห์บริ บทการศึกษา

1.2

การวิเคราะห์ปัญหาการศึกษา

3.1

องค์ ประกอบด้านบริบทการศึกษา
บริ บทการจัดการศึกษาระดับชาติ
บริ บทการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับท้องถิน
องค์ ประกอบด้านปัจจัยการศึกษา
อุดมการณ์การศึกษา

3.2

จุดมุ่งหมายการศึกษา

3.3

นโยบายการศึกษา

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.1

หลักสู ตร
ผูเ้ รี ยน
บุคลากรการศึกษา
โครงสร้างและปัจจัยพืนฐาน
เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
องค์ประกอบด้านกระบวนการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา-ระดับการศึกษา ชัน และปี

4.2

การจัดเรี ยนการสอน

4.3

การบริ หารการศึกษา

4.4

การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา

4.5

การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา

2
2.1
2.2
3

4

องค์ ประกอบด้ านการประเมินและการควบคุมคุณภาพการศึกษา

5
5.1

การประเมินการศึกษา
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5.2

การประเมินและควบคุมคุณภาพการศึกษา

5.3

การประเมินและควบคุมวิชาชี พการศึกษา
องค์ ประกอบด้ านปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาการศึกษา

6
6.1

การพัฒนาการศึกษาเพือประเทศไทยอยูด่ ีกินดี

6.2

การพัฒนาการศึกษาเพือประเทศไทยอยูด่ ีมีสุข
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ขันตอนและแบบจําลองระบบการศึกษา

8

การนําระบบการศึกษาสู่ การปฏิบตั ิ

หมวดที ๑
การวิเคราะห์ บริบทการจัดการศึกษา
การวิเคราะห์ บริ บ ทการศึ ก ษาครอบคลุ ม การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมการศึ กษา และการวิเคราะห์ ปั ญหาการจัด
การศึ ก ษา โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ระบบ แบ่ ง เป็ น ๒ ส่ วน คื อ ส่ วนที ๑.๑ การวิ เคราะห์ บ ริ บ ทสํ า หรั บ การจัด
การศึกษา และส่ วนที ๑.๒ การวิเคราะห์ปัญหาการศึกษา
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_____________________
ส่ วนที ๑.๑
การวิเคราะห์ บริบทสําหรับจัดการศึกษาไทย
_____________________
การวิเคราะห์บริ บทสําหรับการจัดการศึกษาไทย ต้องมุ่งค้นหาปั ญหา จุดอ่อน เสริ มจุดแข็ง และแก้ไขปั ญหาทีเป็ น
จุดอ่อนในการพัฒนาการศึกษาเพือนําไทยไปสู่ เป้าหมายในการสร้างความอยูด่ ีและมีสุขของประชาชนชาวไทย
การค้นหาและเสริ มจุดแข็งครอบคลุมจุดแข็งด้านสภาพภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิต
ไทย นิสัยคนไทย วัฒนธรรมอันยาวนาน
๑. สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ
๑.๑ จุดแข็ง ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม พืนทีอุดมสมบูรณ์ทีสุ ดทุกฤดูกาล เป็ นอู่ขา้ วอู่นาของโลก
ํ
และมีภูมิประเทศสวยงาม มีมหาสมุทรฝั งตะวันออกและตะวันตก จึงมีนกั ท่องเทียวมาปี ละหลายสิ บล้านคน
๑.๒ เสริ มจุ ดแข็ง (๑) จัดการศึกษาเพือพัฒนาเยาวชนให้ตระหนักในรากฐานเกษตรกรรมทีเป็ นจุดแข็งของ
ตนเอง ให้ภาคภูมิใจในความเป็ นเกษตรกร เพือไปแข่งขันกับประเทศอืนทีด้อยกว่าด้านเกษตรกรรม (๒) ส่ งเสริ ม
เกษตรกรรมเป็ นอาชี พ หลัก และมี การเพิ มมู ล ค่า เพิ มจากผลผลิ ต ทางเกษตรกรรม ด้ว ยการมุ่ งสู่ ป ระเทศเกษตร
อุตสาหกรรม (Industrialized Agricultural nation) (๓) จัดการศึก ษาที เน้น ทักษะชี วิตบนพื นฐานเกษตรกรรมและ
เกตรอาชี วศึกษา (๔) เน้นการศึกษาเพือการท่องเทียว กีฬา และสันทนาการ และ (๕) พาณิ ชยนาวีเพือใช้ประโยชน์
สองฝังมหาสมุทรให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
๒. วิถีชีวติ ไทย ชาวไทยมีวถิ ีชีวติ ยืนยาวมากว่าแปดพันปี จึงมีวิถีชีวิตทีสะสมมายาวนาน อาจมากว่าชาติใดๆ ใน
โลก
๒.๑ จุดแข็ง ชาวไทยส่ วนใหญ่มีพืนฐานความละเอียดอ่อน จิตใจดี ยิมแย้มแจ่มใส ขยันหมันเพียร หนักเอา
เบาสู ้ มีจิตอาสาและจิตบริ การ ค่านิ ยม “ใครมาถึ งเรื อนชาน ต้องต้องรับ” สะท้อนระบบความคิดทีโอบอ้อมอารี อนั
สู งส่ งของชาวไทย ชาวไทยมีวิถีชีวิตพอเพียง มุ่งอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข มากกว่า อยูด่ ีกินดี ชาวไทยมีวีถีชีวิตแนวพุทธทีสงบ
สุ ข และมีสํานึกความกตัญ ูต่อผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ
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๒.๒ การเสริ มจุดแข็ง (๑) ควรจัดการศึกษาทีจะส่ งเสริ มอุตสาหกรรมบริ การ เพือนําจุดเด่น มาใช้ประโยชน์
(๒) ควรส่ งเสริ มการศึกษาสายวิชาชีวิต ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย เพือเน้นความสุ ขมวลรวม มากกว่ารายได้
มวลรวม (๓) ส่ งเสริ มวิถีชีวติ แนวพุทธสงบสุ ข จึงควรเน้นการพัฒนาหลักสู ตรสันติสุขศึกษา คุณธรรมและจริ ยธรรม
และ (๔) ส่ งเสริ ม ให้ชาวไทยมี สํานึ กความกตัญ ู รู้คุณผูท้ ี เคยทําดี ให้ความช่ วยเหลื อตน จึงควรเน้นจัดการศึ กษา
เพือให้ผเู ้ รี ยนมี ๓ รู้ คือ รู ้ดีรู้ชวั (คุ ณธรรม) รู ้ถูกรู ้ ผิด (นิ ติธรรม) และ รู ้ ควรไม่ควร (รัฐธรรม) จึงควรเน้นคุณธรรม
นิ ติธรรม รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพือระบอบการปกครองแบบธรรมานราธิ ปไตย คือการปกครองทีให้
คนดีปกครองบ้านเมือง มากกว่าการรับระบอบประชาธิ ปแบบตะวันตกโดยไม่ปรับให้สอดคล้องกับบริ บทไทย
๓. ประวัติศาสตร์ ไทยและอู่วฒ
ั นธรรมของโลก
๓.๑ จุ ดแข็ง นักวิชาการได้ทาํ การการศึก ษาประวัติศาสตรทางเลื อกบางประการ คือ (๑) พระพุทธศาสนาถ
รวาทเกิ ด ในดิ น แดนสุ วรรณภู มิ (๒) ศาสนาพราหมณ์ เกิ ด ในสยาม และ (๓) ดิ น แดนไทยลว้ามี ป ระวัติศ าสตร์
ยาวนานกว่าแปดพันปี หลักฐานทางประวัติศาสตร์ จากกระเบืองจารึ กทีคูมือ ศิลาจารึ ก ใบลานและเอกสารโบราณ
แสดงว่า วัฒนธรรมในดินแดนสุ วรรณภูมิ อาทิ การนับปี อิน (อายุ 4150 ปี ) ปี โล (อายุ 1190 ปี ) และ ปี พุทธศักราช (2562
ปี ) ล้วนเกิ ดขึนในดินแดนสยาม อีกทังอักษรไทยทีประดิษฐ์โดยขุนสื อไทย เมือ ปี อิน ๑๒๓๕ และอักษรขอม โดย
ขุนขอมไทยพีชายขุนลือไทยเมือปี อิน ๑๒๕๐ และกฎหมายไทยโบราณทีมีมากว่าห้าพันปี
๓.๒ การเสริมจุดแข็งด้ านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (๑) พัฒนาการศึกษษด้านประวัติศาสตร์ ให้กล้างขวาง
ทังสายหลักตามแนวคิดทีเชื อตามตะวันตกและประวัติศาสตร์ ทางเลือกเพือให้เป็ นจุดเริ มต้นในการศึกษาวิจยั ค้นคว้า
ประวัติศาสตร์ ไทยให้ตรงความเป็ นจริ ง และ (๒) ทําการศึกษาวิจยั เพือฟื นฟู สื บสาน พัฒนา ทํานุ บาํ รุ ง และเผยแพร่
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ไทย ทีถู กลบเลื อนโดยวัฒ นธรรมต่างชาติ เพือสร้ างความภาคภูมิใจในความ
เป็ นไทย
๔. ศิลปะ วิทยาการ ศาสตร์ และเทคโนโลยีไทย
๔.๑ จุดแข็ง ไทยได้พฒั นาศิลปะวิทยาการ ศาสตร์และเทคโนโลยีมาหลายพันปี แต่ถูกลืมเลือนเพราะขาดการ
สานต่อเมือโรงเรี ยนมุ่งสอนความรู ้ทีมาจากต่างประเทศเพือแสดงความเป็ นอารยประเทศเทียมเท่าประเทศตะวันตก
ทังๆ ทีศาสตร์ และวิทยาการหลายจากเกิดขึนยาวนานและบันทึกไว้ยาวนาน
๔.๒ การเสริมจุดแข็ง ควรเปิ ดสอนศิลปะ วิทยาการ ศาสตร์ และเทคโนโลยีไทยในทุกระดับการศึกษาควบคู่
กับการสอนศิลปะ วิทยาการ ศาสตร์ และเทคโนโลยีตา่ งประเทศ
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ส่ วนที ๑.๒
การวิเคราะห์ ปัญหาการศึกษา
_____________________
๑. ปัญหาด้ านอุดมการณ์ จุดมุ่งหมายและแนวนโยบายการศึกษา
หน่วยงานทีกํากับดูแลและจัดการศึกษายังขาดการกําหนดอุดมการณ์ทีจะนําเสนอภาพเต็มเปี ยมของการจัดการศึกษา
ในเอกสารส่ วนใหญ่จะนําเสนอวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และแนวนโยบาย โดยทีวิสัยทัศน์หรื อภาพความสําเร็ จชี นําจะ
เกิดไม่ได้หากขาดการมองภาพเต็มและขาดปรัชญาคือแนวคิดและแนวทางในการดําเนินการ นอกจากนี ยังมีความ
สับสนในการเสนอข้อความแสดงปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จะเห็นได้จากการนําคําภาษาอังกฤษมา
วงเล็บ ซึ งแสดงให้เห็นว่า ผูเ้ ขียนขาดความเข้าใจแนวคิดของคําทีนําเสนอ
ผลทีเกิดขึนคือ ทําให้การจัดการศึกษาขาดอุดมการณ์ทีประกอบด้วยปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที
เป็ นพืนฐานในการกําหนดนโยบาย มาตรการ และการจัดทําแผนระยะยาวและระยะสัน จึงจําเป็ นต้องเริ มด้วยการ
กําหนดอุดมการณ์ จุดมุ่งหมายและแนวนโยบายการปฏิรูปที ชัดเจน

๒. ปัญหาการลอกเลียนจากต่ างประเทศหรื อทีเคยพบเห็นโดยขาดการริเริ ม
ปัญหาส่ วนหนึงมีสาเหตุมาจากการปฏิรูปการศึกษาตามทีได้พบเห็นหรื อศึกษาเล่าเรี ยนจากต่างประเทศ โดยขาด
การวิเคราะห์บริ บทคือสภาพแวดล้อมแบบไทย จึงปรากฏว่า การปฏิรูปทุกครั งทีผ่านมาไม่ประสบความสําเร็ จ จึงทํา
ให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยไม่มีคุณภาพสมกับความเป็ นประเทศทีมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่าแปดพันปี
นอกจากนี การปฏิ รูป การศึ ก ษาในอดี ต และปั จจุ บ ัน นิ ย มแต่ งตังผู้ที มิ ได้เป็ นนัก การศึ ก ษามื อ อาชี พ มาปฏิ รูป
การศึกษา เพราะเชือว่า การศึกษาเป็ นเรื องทีทุกคนทุกอาชี พต้องร่ วมกัน ปฏิรูปการศึกษาทุกครังจึงไม่บรรลุผล
๓. การจัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ และยึดบริบทของส่ วนกลางและต่างประเทศ
ในช่วงร้อยปี ทีผ่านมา ประเทศไทยจัดการศึกษาทุกภูมิภาค โดยยึดบริ บทของส่ วนกลางคือ เป็ นหลัก นอกจากนี
หลักสู ตร ตํารา แบบเรี ยน วิธีการเรี ยนการสอนล้วนแต่นาํ มาจากยุโรปและอเมริ กา จึงทําให้การจัดการศึกษาไม่
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในชุมชน

๔. ภาพการจัดการศึกษายังติดทีห้ องเรียนหรื อโรงเรี ยน
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การเรี ยนการสอนในอดีตก่อนสมัยรัตนโกสิ นทร์ เน้นการจัดการศึกษาเพือชี วิต มีธรรมชาติเป็ นห้องเรี ยน บิดามารดา
เป็ นครู อาจารย์ โดยเน้นการจัดการศึกษาทีบ้าน (Home schooling) และขยายออกมาเป็ นการจัดการศึกษาทีวัดและ
สํานักบัณฑิต เมือปรเทศไทยได้รับอิทธิ พลจากตะวันตก ได้รับเอระบบการศึกษาตะวันตกมาใช้ ได้จดั ตังโรงเรี ยน
และจัดการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน เป็ นการนําเด็กทีเคยเรี ยนด้วยตนเอง ตามความสนใจของตนเอง และเรี ยน
เฉพาะความรู ้ทีจะต้องนําไปใช้ ให้มาถูกบังคับให้เรี ยนเนื อหาสาระทีรับมาจากต่างประเทศ และใช้เวลากว่า ๑๐๐๐
ชัวโมง เรี ยนสาระตะวันตกทีครู ชอบ “สอน” และ “สัง” (การบ้าน) โดยสอนด้วยการพูดหรื อบรรยาย จึงเกิดภาพติด
ในใจผูป้ กครอง ครู และนักเรี ยนว่า เป็ นครู ตอ้ งยืนอยูห่ น้าชันเรี ยน และต้องพูดตลอดเวลา จึงไม่มีเวลาเรี ยนสาระ
ไทยหรื อสาระตะวันออก ทีครู คือพ่อแม่ “สัง” แล้วจึง “สอน”

๕. ระบบการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบท วิธีการและจุดเน้ นเปลียนแปลงของโลก
ในขณะทีการศึกษาของประเทศต่างๆ ได้ปรับทิศทางไปสู่ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริ บทของประเทศตน
ปรับวิธีการเรี ยนจากการฟั งครู และเน้นการเรี ยนจากความต้องการของสังคม ด้วยการจัดการศึกษาแบบองค์รวม คือ
ไม่ มี ก ารจํา แนกกลุ่ ม สาระและประสบการณ์ เป็ นรายวิ ช า ไม่ เน้ น การสอนในห้ อ งเรี ย น เน้ น การเรี ย นอย่ า ง
กระฉับกระเฉง แต่การศึกษาไทย ยังเน้นการจัดการศึกษาเป็ นหมวดวิชาหรื อรายวิชาและเน้น “การเรี ยนรู ้” (Learning
to Know) จากการจําและเข้าใจ มากกว่า ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ “เรี ยนคิด” (Learning to Think) “เรี ยนทํา” (Learning
to Do) “เรี ยนแก้ปัญหา” (Learning to Solve Problems) “เรี ยนทีจะดํารงตน” (Learning to Be) และ “เรี ยนดํารงชีวิต”
(Learning to Live)
จึงจําเป็ นทีจะต้องทบทวนสภาพแวดล้อม ปั จจัยนําเข้า กระบวนจัดการศึกษา การเรี ยนการสอน การประเมินผล
และการประเมิ น ผลย้อ นกลับและผลกระทบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ วิทยาการ เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิ จ
การเมืองการปกครองทีเปลียนแปลงไป

๖. ขาดการพัฒนาระบบการศึกษาให้ สอดคล้องกับไทย
ตังแต่ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาเพือทวยราษฎร์ โดยมีกระทรวงธรรมการ และระบบโรงเรี ยนตังแต่ พ.ศ.
ประเทศไทยได้พฒั นาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนตามแบบตะวันตก กระทรวงศึกษาธิ การพัฒนาหลักสู ตร โดยเน้น
สาระเทศ มากกว่าสาระไทย และเน้นวิชาการมากกว่าวิชาชีพ ทําให้สถานศึกษาไม่มีเวลาจัดการเรี ยนการสอนวิชาที
เน้นสาระไทย และทักษะชี วิต ทําให้สถานศึกษาไม่สามารถผลิตนักเรี ยนออกไปดํารงชีวิตในฐานะคนไทย สําเร็ จ
การศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษาแล้ ว ก็ ไ ม่ ส ามารถออกไปประกอบอาชี พ งานที เน้ น ทัก ษะได้ จึ ง มุ่ ง เรี ยนต่ อ
ระดับอุดมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย จึ งจําเป็ นทีจะต้องพัฒนาหลักสู ตรเพือพัฒนานักเรี ยนให้เติบใหญ่เป็ นคน
ไทย มี ท ัก ษะชี วิต ให้ ค วามสําคัญ วิช าชี พ มากกว่าวิช าการ เพื อให้ ด ํารงชี วิ ต ได้อ ย่างมี ค วามสุ ข หลัก จากสําเร็ จ
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การศึกษาแล้ว

๗. ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนให้ ภูมใิ จในความเป็ นไทย

การผลิ ตผูเ้ รี ยนมีปัญหาหลายประการ ทีวิกฤตทีสุ ดคือ การทีไม่สามารถผลิตประชาชนให้มีความภาคภูมิใจในความ
เป็ นไทยและไม่หลงไหลวิทยาการต่างประเทศจนกระทังถูกครอบงําด้วยวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการของต่างชาติ
และดูหมินดูแคลนวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการและวิถีชีวติ ของตนเอง

๘. ปัญหาการบริหารงานบุคคลทีถูกครอบงําด้ วยอํานาจนิยม
การบริ หารบุคลากรยังเน้นการสังการจาก “เบืองบน” คือเจ้ากระทรวง และอธิ บดี แม้จะมีการบริ หารโดยองค์คณะ
บุคคลในรู ปคณะกรรมการ แต่ผบู ้ งั คับบัญชา ยังติดนิสัยการบริ หารระบอบ “เถ้าแก่” ทีสังการตามความคิดความเชื อ
ของตนเอง จึงทําให้บุคลากรถูก “สัง” และไม่เปิ ดโอกาสให้ริเริ มแนวคิดของตนเอง ทําให้ขาดการสังสม ถ่ายทอด
ประสบการณ์จากผูบ้ งั คับบัญชา ทําให้ขาดการปรับตัวให้บุคลากรไม่สามารถดําเนิ นงานได้ตามลักษณะงานและ
ภารกิจทีได้รับมอบหมายจําเป็ นต้องกําหนดแนวนโยบายและแนวทางการปฏิรูปบุคลากรการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพยิงขึน

๙. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนทียึดครู และห้ องเรียนไม่จําลองเวทีสังคม
ชาวไทยส่ วนใหญ่ยงั คงเชื อว่า การเรี ยนการสอนทีมีคุณภาพ คือ ต้องเรี ยนให้อาคารและห้องเรี ยนทันสมัยมากกว่า
การเรี ยนจากสภาพแวดล้อม จากโรงเรี ยนชี วติ สภาพห้องเรี ยนทีเป็ นห้องสี เหลียม วางโต้ะเรี ยนและเก้าอีเรี ยงกัน หัน
หน้าเข้าหาครู ไม่สามารถจําลองเวทีสังคมทีเต็มไปด้วยการปรึ กษาหารื อ และประกอบภารกิจการงานต่างๆ แต่ครู ไม่
ปรับห้องเรี ยนให้เอือต่อการเรี ยนด้วยการปฏิ บตั ิ แม้จะมีครู บางคนได้ลดบทบาทผูส้ อนมาเป็ นผูส้ ังให้นกั เรี ยนเรี ยน
ด้วยตนเองและกลุ่มแล้ว แต่ยงั มีจาํ นวนน้อยเมือเทียบกับครู ทงประเทศ
ั
จึงจําเป็ นทีจะต้องปฏิ รูประบบการเรี ยนการสอนใหม่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ ไทย เพือให้นกั เรี ยนไทยมีทกั ษะ
ชี วิต มี วิ ช าชี พ และมี วิช าการที จํา เป็ นสํ าหรั บ การดํา รงชี วิ ต และการเผชิ ญ ประสบการณ์ ที จํา ลองชี วิต จริ ง ใน
สถานศึกษา

๑๐. การประเมินการเรียนทีเน้ นการประเมินผล
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ในอดีตถึงปั จจุบนั การประเมินการศึกษา เน้นการประเมินผล ทีมุ่งประเมินผลลัพธ์ในการสอบไล่ และมุ่งประเมิน
ความรู ้อย่างเดียว แม้แต่การประเมินระดับชาติ ยังคงเน้นการประเมินจากความรู ้ความจํามากกว่า การประเมินจาก
การปฏิบตั ิ

๑๑. การบริหารและการจัดการศึกษาไม่สอดคล้ องกับวิถึไทย
การบริ หารและการจัดการศึกษาทีผ่านมาเป็ นการบริ หารและการจัดการตามแนวทางตะวันตกทีนักวิชาการศึกษา
อาทิ ผูไ้ ด้รับแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งบริ หารมักจะนําแนวคิดและวิธีการบริ หารจากบริ บทประเทศในตะวันตกมาใช้
ในประเทศไทย แทนทีจะนําหลักการบริ หารและการจัดการมาวิจยั และปรับใช้กบั บริ บทไทย แต่ส่วนใหญ่พยายามที
จะเปลียนวิญญาณคนไทย วิธีการไทย วิถีไทย ให้เป็ นฝรัง ตามวิธีการ และวิถีวนั ตะวันตก มากกว่าของไทย

๑๑. ขาดความสนใจและความเข้าใจในการใช้ เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษามีหลักการและปั ญหาหลายประการ คือ ( ) ความไม่เข้าใจแนวคิด และความหมาย
เทคโนโลยีการศึกษา ( ) ความไม่เข้าใจขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา ( ) การขาดความตระหนักในความสําคัญของ
เทคโนโลยีก ารศึ กษาในฐานะมิติที และองค์ประกอบสําคัญ ของไตรยางค์วิชาชี พ และ ( ) ความจําเป็ นที จะต้อง
ปรับให้เทคโนโลยีการศึกษาเป็ นวิชาชี พทีต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชี พและมีครู อาจารย์และบุคลากรเทคโนโลยี
การศึกษา
๑๒. ปั ญหาการพัฒนาวิชาชี พการศึกษา
ก่อน พ.ศ. 2546 การพัฒ นาวิชาชี พการศึ กษาอยู่ในความรับ ผิดชอบของสถาบัน อุดมศึก ษาที มี หน้าทีผลิ ตครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอืนๆ เมือสําเร็ จการศึกษาระดับ ประกาศนี ยบัตร ระดับประกาศนียบัตรชันสู ง และปริ ญญา
การศึกษา ก็ สามารถประกอบวิชาชี พการศึกษา เช่น วิชาชี พการศึกษาได้โดยไม่ตอ้ งมีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ
การศึกษาจนกระทัง พ.ศ.
ทําให้การเข้าสู่ วชิ าชีพการศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ปัญหาทีพบในการผลิ ตครู ของสถาบันครุ ศึกษา ลอกเลียนมาจากตะวันตกกว่าร้ อยปี มาแล้ว ขาดการพัฒนา
ระบบฝึ กหัดครู ของตนเอง เมือขาดระบบ ก็ทาํ ให้ขาดกลไกในการผลิตครู ทีจะเปลียนพฤติกรรมนิ สิตนักศึกษาครู ให้
มีความรักและศรัทธาในความเป็ นครู ได้แก่ขาดสภาพแวดล้อมการเรี ยนทีดี และขาดตัวแบบทีดี เมือมีตวั แบบทีชอบ
สอนด้วยการบรรยาย นิ สิตนักศึกษาครู ก็จะไปสอนด้วยการบรรยายตามตัวแบบคืออาจารย์ทีสอนพวกตนสมัยเรี ยน
ฝึ กหัดครู
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ปั ญหาทีพบในการประเมินประสบการณ์ วชิ าชี พการศึกษาคือ สื บเนื องจากระบบการผลิตครู ทีพบเห็นกันอยู่
ในปั จจุบนั สถาบันครุ ศึกษาส่ วนใหญ่ กําหนดให้นิสิตนักศึกษาครู ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปอย่างน้อย หน่ วยกิ ต และ
ศึกษาวิชาการศึกษา จิตวิทยาและวิชาอืนในช่วงสองปี แรก และมีโอกาสไปสังเกต ในปี ที และไปฝึ กสอนในปี ที
(เดิมหลักสู ตร ปี กําหนดให้ฝึกสอนภาคการศึกษาแรกของปี ที นักศึกษาฝึ กสอนต้องปฏิ บตั ิการสอนในความดูแล
ของครู พีเลียง และอาจารย์นิเทศจากสถาบันครุ ศึกษา โดยส่ วนใหญ่ยงั ขาดระบบการนิเทศทีดี ทําให้พฤติกรรมการ
เป็ นครู ขึนอยูก่ บั คุณภาพความสามารถและการเอาใส่ ดูแลของครู พีเลียงและคุณภาพของอาจารย์นิเทศก์ ยังขาดระบบ
การนิ เทศก์และการประเมิ น ที จะประกัน คุ ณ ภาพการสอนของนิ สิ ตนัก ศึ กษาครู ในช่ วงเวลา ปี ที นัก ศึ ก ษาถู ก
กําหนดให้ฝึกสอน

๑๓. ปัญหาด้ านสภาวิชาชีพการศึกษา
การดําเนินงานของสภาวิชาชีพครู คือ คุรุสภา มีปัญหา 4 ประการ คือ
( ) คุ รุสภาอาจปฏิบตั ิมากกว่าอํานาจหน้าทีทีกฎหมายกําหนด จากอํานาจทีกําหนดโดยพระราชบัญญัติสภา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คุ รุสภา มีหน้าที 15 ประการ รวมทังหน้าทีในการรับรองหลักสู ตรและ
รับรองปริ ญญาด้วย ส่ วนคณะกรรมการคุรุสภาได้ดาํ เนิ นการตามอํานาจหน้าทีทีกฏหมายกําหนด9 ประการ โดยมี
หน้าทีสําคัญคือ การกําหนดมาตรฐานวิชาชี พและกําหนดให้วิชาชี พการศึกษาหลายแขนงต้องอยู่ภายใต้การกํากับ
ดู แลมาตรฐานวิชาชี พ โดยมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เป็ นองค์คณะเอกัตบุคคลทีทําหน้าทีดําเนิ นการเสนอ
คณะกรรมการคุรุสภา ตามหน้าที 7 ประการ ทําให้พบปัญหา 3 ประการคือ
(1) จากการพิจารณาอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พบว่า ไม่
มีหน้าทีข้อใดทีกําหนดให้คุรุสภาต้องเข้าไปกํากับดูแลกระบวนการผลิตบัณฑิต เพือออกใบอนุ ญาตประกอบอาชีพ
ครู ไม่วา่ จะเป็ นแขนงใดก็ตาม หน้าทีสําคัญ คือ “กําหนดมาตรฐานวิชาชี พ ออกและเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชี พ กํากับ ดู แล การปฏิ บตั ิ ต ามมาตรฐานวิชาชี พและจรรยาบรรณของวิชาชี พ รวมทังการพัฒ นาวิชาชี พทาง
การศึกษา ซึ งเป็ นการยกระดับวิชาชี พทางการศึกษาให้เป็ นวิชาชีพชันสู ง” และการระบุในพระราชบัญญัติในมาตรา
ทีเกี ยวกับหน้าทีคุ รุส ภาให้มีหน้าที “รับ รองหลักสู ตร” และ “รับรองปริ ญญา” นัน ขัดกับมาตรา 40 ในองค์กรจัด
การศึ ก ษาธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2562 ห้ ามสภาวิช าชี พ ก้าวก่ ายกระบวนการผลิ ต บัณ ฑิ ต ของ
นักศึกษา และกฎหมายหลักของมหาวิทยาลัยกําหนดให้สภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ิหลักสู ตรและปริ ญญา
(2) หน่ วยงานที กํากับดู แลการผลิ ต คือ สํานักงานคณะกรรมการอุด มศึ กษา ก็มอบภาระให้การรับ ทราบ
หลักสู ตรทีมีวิชาชีพควรคุม ให้สภาวิชาชี พรับรองก่อน ตนเองจึงจะรับทราบ อาจถื อว่า ละเว้นไม่ปฏิบตั ิหน้าที ทังๆ
ทีทราบว่า อํานาจการรับรองและอนุมตั ิหลักสู ตรเป็ นของสภามหาวิทยาลัย ส่ วนคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชี พ มี
หน้าทีสําคัญตามข้อ (1) คือ “พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา และการพักใช้ หรื อ
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เพิกถอนใบอนุ ญาต” และข้อ (2) คือ “กํากับ ดู แลการปฏิ บ ตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ทางการศึกษา”
(3) การดําเนิ นงานของคุ รุสภา โดยคณะกรรมการคุรุสภา ทีมีรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นประธาน
และเลขาธิ การคุรุสภาเป็ นเลขานุการ และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีปัญหาว่า คุรุสภาได้ใช้อาํ นาจไม่เป็ นไป
ตามทีกฎหมายกําหนดในการเข้าไปกํากับดู แลกระบวนการผลิ ตบัณฑิต ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อาทิ การตรวจสอบวิธีการเรี ยนการสอน สัดส่ วนอาจารย์ต่อนักศึกษา การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ และ
การจัดกิ จกรรมเสริ มวิชาชี พ และการรับรองปริ ญญาเพือออกใบอนุญาตประกอบวิชาชี พการศึกษา สิ งทีคุ รุสภาพึง
กระทําคื อ ตรวจสอบสมรรถนะของบัณ ฑิ ต ครู ว่า มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และสมรรถนะวิชาชี พตามมาตรฐาน
หลักสู ตรทีกําหนดหรื อไม่
( ) ความเป็ นอิสระขององค์กรวิชาชี พตามกฎหมายสภาวิชาชีพ—แม้วา่ สภาวิชาชี พจะต้องกํากับดูแลโดย
รั ฐ มนตรี ข องกระทรวงที วิ ช าชี พ สั ง กัด แต่ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ อ งค์ก รจัด การศึ ก ษา รั ฐ มนตรี มัก จะดํา รงตํา แหน่ ง
“สภานายกพิเศษ” มิ ได้มาดํารงตําแหน่ งประธานโดยตรงเพราะจะขัดกับหลักการคานอํานาจ เพือให้ส ภาวิชาชี พ
ปลอดจากการครอบงําของฝ่ ายการเมื อง ส่ วนคณะกรรมการ กฎหมายกําหนดให้มีก ารเลื อกตังโดยสมาชิ กสภา
วิชาชี พซึ งประกอบด้วยสมาชิ กสภาวิช าชี พ และคณบดี ห น่ วยงานผลิ ตบัณ ฑิ ตวิชาชี พ เมื อได้คณะกรรมการสภา
วิชาชี พ แล้วคณะกรรมการละเลือกนายกสภา และอุปนายสภาภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด ทังนี เพือให้เป็ น
อิสระจากการครอบงําจากกระทรวงทบวงกรมทีเกียวการผลิตบัณฑิต เพือจะได้พิจารณาออกใบอนุญาต และกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างปราศจากอคติ
ปั ญหาทีประสบในบางยุคบางสมัย ในส่ วนทีเกียวกับวิชาชีพการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา คือ ตาม
พระราชบัญญัติฯ คุ รุสภากระทรวงศึ กษาธิ การเป็ นหน่ วยงานหนึ งของกระทรวงศึกษาธิ การ คือ สภาวิชาชี พครู มี
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิ การเป็ นประธาน จึงอาจขัดด้วยหลักความเป็ นอิสระของการเป็ นองค์กรวิชาชีพ
(3) การขัดกับข้ อห้ ามตามมาตรา 40 ขององค์ กรจัดการศึ กษาธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2562
วรรค 3 ระบุว่า “การตรากฎหมายเพือจัดระเบียบการประกอบอาชี พตามวรรคสอง ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการเลือก
ปฏิ บ ตั ิ หรื อก้าวก่ ายการจัดการศึ กษาของสถาบัน การศึกษา” แต่การดําเนิ น ของสภาวิช่ ชีพ ครู ว่า ด้วยการรับ รอง
หลักสู ตร การรับ รองปริ ญญา (อํานาจของสภามหาวิท ยาลัยอนุ ม ัติหลัก สู ตร จึงเกิ น อํานาจขอบสภาวิชาชี พ ที จะ
รับรอง รวมทังการรับรองหลักสู ตร ซึ งเป็ นอํานาจสภามหาวิทยาลัยทีจะอนุมตั ิหลักสู ตร และสกอ. รับทราบ
) การแบ่งส่ วนงานของคุ รุส ภาทีสับสนเกี ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมีการ
แบ่งส่ วนงานออกเป็ นสํานักต่างๆ นัน จะเห็นว่า สํานักเทคโนโลสารสนเทศ ควรจะเป็ นสํานักเทคโนโลยีการศึกษา
เพราะเทคโนโลยีการศึกษา ครอบคลุมทังเทคโนโลยีการศึกษาพืนฐาน สื อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

15

อาจทําให้ครู อาจารย์เกิ ด ความเข้าใจผิด ว่า ต้อ งใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเท่านัน จึ งจะทําให้ การเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพราะคุรุสภาจําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีทุกรู ปแบบในการบริ หารและการจัดการ

๑๔. ปัญหาด้ านวัฒนธรรมองค์ กร
ขาดการกําหนดวัฒนธรรมองค์กรเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ นักเรี ยน ผูป้ กครอง และสมาชิกชุมชน
จึงยึดถื ออุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์) ความเชื อ ค่านิ ยมและแนวปฏิ บตั ิ ตามประสบการณ์ ของตน ตาม
ความเคยชิ น ตามแนวคิดส่ วนตน หรื อ ถู กครอบงําจากนักการเมื องที เป็ นเจ้ากระทรวง หรื อการครอลงําของกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับจากภายนอก จนปิ ดกันเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ น หรื อแนวปฏิ บตั ิและข้อปฏิ บตั ิใหม่ที
อาจจะมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า ท้ายสุ ดก็ส่งผลให้ขาดสามัญสํานึ ก คู่ คื อ รู ้ดีรู้ชวั (คุ ณธรรม) รู ้ ถูกรู ้ ผิด (นิ ติธรรม)
และ รู ้ควรไม่ควร (รัฐธรรม) จนในทีสุ ดก็ตดั สิ นแก้ปัญหาโดยยึดอย่างใดอย่างหนึ งจนขาดการยึดถือมนุ ษยธรรม ที
อาจจะพบเห็นในการประพฤติปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารต่อครู และบุคลากร หรื อ ครู อจารย์ต่อนักเรี ยนนักศึกษา

๑๕. ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก มีปัญหาหลาย ๑๒ ประการ
1) มี ความสับสนและความเข้าใจที ไม่ ตรงกัน เกี ยวกับ แนวคิ ด การประกัน คุ ณภาพการศึ กษาภายในและการ
ประเมินคุ ณ ภาพนอก อาทิ การใช้ คําว่า ประเมิ นคุ ณภาพ (Quality Assessment) และการประกันคุ ณภาพ (Quality
Assurance) ปะปนกัน หรื อใช้คาํ ว่า ประกันคุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานภายนอก
) ความไม่ ชัด เจนเกี ยวกับ หน่ ว ยงานที เกี ยวข้องกับ การประเมิ น คื อ หน่ ว ยงานที ถู ก ประเมิ น (First Party)
หน่ ว ยงานต้น สั งกัด ของหน่ วยงานที ถู ก ประเมิ น (Second Party) และหน่ วยงานภายนอก (Third Party) ที เข้ามา
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
) หน่วยงานภายนอกทีจะเข้ามาประเมินต้องเป็ นอิสระจากกระทรวง ทบวงกรมทีเป็ นต้นสังกัดของหน่วยงาน
ทีถู กประเมิน นันคือ สมศ. ไม่ควรอยู่ภายใต้การควบคุ มของกระทรวงศึกษาธิ การ แต่ปัญหาทีพบคื อ สมศ สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี แต่กระทรวงศึ กษาธิ การ ก็สามารถเข้าไปควบคุ ม การดําเนิ นงานของสมศ.ทังทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การขอให้ สมศ.ชลอการประเมินรอบสี ไปอีกสองปี
) ความสับ สนในบทบาทของหน่ วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที กําหนดว่า หน่ วยงานประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายนอก คือ สมศ เน้นประเมินผลลัพธ์ ส่ วนการประเมินคุณภาพภายในเน้นกระบวนการ
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๗) ภาษาทีใช้เรี ยกของหน่วยงานต่างๆ ก็ไม่คงเส้นคงวา เช่น บางหน่วยงาน เรี ยก มาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี บ่ง
บางหน่วยงาน ใช้คาํ ว่า องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์
๘) การแบ่งระยะเวลาและสาระการประเมิ น สมศ. แบ่งการประเมิน เป็ นระยะๆ ละ ปี และประเมิ นสาระ
ต่างกันในแต่ละรอบ ทําให้ขาดความต่อเนื อง จึงมีการเปลียนแปลงองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ทุก
รอบการประเมิน
๙) ในพระราชกฤษฎี กา ของ สมศ. กําหนดไว้ในวัตถุ ประสงค์ขอ้ ว่า สมศ.ต้องประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา
ภายนอกให้ส อดคล้องกับการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน แต่บางยุคบางสมัย สมศ. ไปกําหนดองค์ประกอบ
มาตรฐาน ตัวบ่ งชี และเกณฑ์ เอง ทําให้ ห น่ วยงานที ถู ก ประเมิ น ต้องจัด ทําเอกสารเพิ มขึ นเพื อให้ ตรงกับ ที สมศ.
กําหนด จนมีลกั ษณะเป็ นการ “ปลู กผักชี และนําผักชี โรยหน้า” ทําให้ไม่สามารถประเมินคุณภาพได้สอดคล้องกับ
สภาพจริ ง
๑๐) ผูบ้ ริ หารระดับสู งของกระทรวงศึกษาธิ การประกาศนโยบายว่า การประเมินต้องไม่เน้นเอกสาร ห้ามจัดให้
มีหอ้ งประกันคุณภาพ ต้องเตรี ยมความพร้อม ทีจะให้ผปู ้ ระเมินเข้าไปตรวจได้ทุกเมือ ทําให้เกิ ดความสับสนว่า สมศ.
สังกัดและอยู่ภายใต้อาณัติของกระทรวงศึ กษาธิ การหรื อสํานักนายกรัฐมนตรี เพราะในพระราชบัญญัติ กฎหมาย
องค์กรมหาชน นายกรัฐมนตรี เป็ นผูร้ ักษาการตามพระราชบัญญัติ รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิ การมีอาํ นาจสังการ สม
ศ.ให้ทาํ หรื อไม่ทาํ อย่างใด ได้หรื อไม่ เมือตนเองไม่มีอาํ นาจสังการ จึงอาศัยอํานาจทีสู งกว่ามาบังคับให้เป็ นไปตามที
ตนเองต้องการ
๑๑) การทีสมศ. กําหนดให้เอกชนทีเป็ นนิ ติเอกัตบุ คคลมาทําหน้าทีประเมินคุณภาพนอก ทําให้เอกชนจัดตัง
บริ ษทั ที มี วตั ถุ ป ระสงค์เพือการประเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกอย่างเดี ยว จึงเกิ ดปั ญญหาด้านคุ ณ ภาพของผู ้
ประเมิน เพราะผูป้ ระเมินภายนอกทีบริ ษทั รับประเมิน ได้แต่งตังให้ทาํ หน้าทีประเมินโรงเรี ยนต่างๆ ส่ วนใหญาเป็ น
อาจารย์มหาวิทยาลัยทีอาจไม่มีประสบการณ์ สอนในโรงเรี ยน หรื อเคยสอนในโรงเรี ยนแต่ขาดประสบการณ์ ดา้ น
การประเมิน แม้ สมศ.จะจัดอบรมวิธีการประเมินให้ผูป้ ระเมินเหล่านัน แต่ระยะเวลาอาจไม่เพียงพอสําหรับสร้ าง
ความสามารถในการประเมิ นทีดี จึงเกิ ดมี ปัญหาในบางเขตพืนทีการศึ กษาในการเข้าไปประเมิ นที ก่อปั ญหาและ
ความลําบากใจแก่หน่ วยงานทีถูกประเมิน อาทิ การใช้อาํ นาจข่มครู อาจารย์ หรื อการรับค่าตอบแทนทีไม่ชอบด้วย
กฎหมายเพือให้สถานศึกษาของตนผ่านการประเมิน เป็ นต้น
๑๒) องค์ป ระกอบ มาตรฐาน ตัว บ่ งชี และเกณฑ์ ก ารประเมิ น บางหน่ ว ยงานกําหนดไว้ไม่ค รบ หรื อให้
นําหนักเกณฑ์บางตัวตํากว่าความเป็ นจริ ง อาทิ ระดับอุดมศึกษา กําหนดเกณฑ์วา่ หากไม่มีระบบและกลไก ได้ หาก
มีระบบและกลไก ได้ คะแนน แสดงว่า ท่านให้ความสําคัญกับ “ระบบ” เพียงแต่ . คะแนน เท่ากับ “กลไก” ทีจริ ง
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“ระบบ” เป็ นตัวนําต้องมีคะแนนมากกว่า กลไก และแนวปฏิบตั ิอืน หรื อ เทคโนโลยีการศึกษา เป็ นเสาหลักทีสาม
ของการศึ กษา แต่ไม่ป รากฏว่า อยู่ในองค์ป ระกอบของระบบการประกัน คุ ณภาพการศึก ษาภายในหรื อประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายนอก เป็ นต้น

หมวดที ๒
องค์ ประกอบด้ านบริ บทการศึกษา

ส่ วนที ๒.๑
บริบทการจัดการศึกษาระดับชาติ
_______________________________
1. แนวนโยบายการจัดการศึกษาอิงบริบท
องค์กรจัดการศึกษาพึงจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริ บท ด้วยการกําหนดแนวนโยบาย การจัดเขตพืนที และ
การกํากับ ดู แ ลด้านวิช าการตามบริ บ ทที สถานศึ ก ษาหรื อ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาตังอยู่ ต้อ งให้ มี ส มดุ ล ระหว่า ง
การศึกษาเพือความเป็ นพลเมืองชาติไทยและถนอมความเป็ นพลเมืองภูมิภาคและท้องถิ น

2. แนวทางการจัดการศึกษาอิงบริบท
2.1 การกําหนดเขตความรั บผิดชอบและการกํากับดูแลการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริ บท เพือให้ส นอง
ความต้องการของประชาชนระดับ ชาติ ภู มิ ภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิ นด้วยการกําหนดบทบาทองค์ก ร
การศึกษาระดับกระทรวง เขตการศึกษาระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และระดับท้องถิน
2. บทบาทกระทรวงศึ กษาธิ การ ให้ เน้น การกําหนดอุ ด มการณ์ นโยบาย กํากับ ดู และประสานงาน
การศึกษาระดับภุมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิน
2. บทบาทองค์ก รจัด การศึ ก ษาระดับ ภู มิ ภ าค จังหวัด อําเภอ และท้องถิ นให้ เน้น การเนิ น การจัด การ
บริ หารกิจการการศึกษาเพือสนองความต้องการของภูมิภาค จังหวัด อําเภอและชุมชน
2. การบริ หารและจัดการยึดหลักการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่ วมของประชาชนในภูมิภาค จังหวัด
อําเภอ และท้องถินในด้านการบริ หารกิ จการชุ มชน การบริ หารวิชาการ การบริ หารกิจการนักเรี ยนนักศึกษา การ
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บริ หารบุคลากร การบริ หารวิสาหกิจสถานศึกษา การบริ หารทรัพยากร การเงินและงบประมาณ การบริ หารลอจิ
สติกส์ และการบริ หารทัวไป
2.5 ให้ โ ครงสร้ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกอบด้ ว ย สํ า นั ก งานปลัด กระทรวง กํา กับ ดู แ ลโดย
ปลัด กระทรวง (ระดับ ๑๑) และสํานัก ที ดู แ ลการจัด การศึก ษา ๑๒ สํานัก ภายใต้บ งั คับ บัญชาของเชาขนุ การ
(ระดับ ๑๐)
โครงสร้างการบริ หารและการจัดการกระทรวงศึกษาธิการ อาจประกอบด้วย
1) สํานักอุดมศึกษา กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาทังของรัฐและเอกชน
2) สํานักอาชีวศึกษา กํากับดูแลสถาบันอาชีวศึกษา ทังของรัฐและเอกชน
3) สํานักมัธยมศึกษากํากับดูแลโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐ
4) สํานักประถมศึกษา กํากับดูแลโรงเรี ยนประถมศึกษาของรัฐ
5) สํานักปฐมวัยศึกษา กํากับดูแลโรงเรี ยนอนุบาลและศูนย์เด็ก
6) สํานักการศึกษาเอกชน กํากับดูแลสถานศึกษาเอกชนในระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และปฐมวัย
ศึกษา
7) สํานักการศึกษาทางเลือก กํากับดูแลสถานศึกษาทางเลือกตามทีกฏหมายกําหนด
8) สํานักการศึกษาตลอดชีวิต กํากับดูแลการศึกษานอกโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัย
9) สํานักเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา กํากับดูแลเรื องการจัดระบบการศึกษา พฤติกรรมครู ผูบ้ ริ หาร
และบุคลากรในการดําเนิ นงาน วิธีการ การสื อสาร การจัดสภาพแวดล้อมการศึ กษา การจัดการ การ
ประเมินการศึกษา และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
10) สํานักวิชาการ กํากับดู แลการพัฒนาหลักสู ตรและระบบการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนทุกระดับและ
ทุกขนาด และการพัฒนาตําราและแบบเรี ยน
11) สํานักวัดและประเมินการศึกษา กํากับดูแลการวัดผลและการประเมินผลการเรี ยน
12) วิจยั การศึกษา กํากับดูแลการวิจยั การศึกษาในระดับต่างๆ

ส่ วนที ๒.๒
บริบทการจัดการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับท้ องถิน
_______________________________
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1. แนวทางการจัดการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับท้ องถิน
การจัดเขตพืนทีการศึกษาให้ยดึ เขตพืนทีจังหวัดและอําเภอเป็ นฐาน และจําแนกอําเภอหรื อเขตปกครองเป็ น “เขต
โรงเรี ยน (School District) ” ณ ตําบลหรื อกลุ่มตําบล หรื อเทศบาล เพือให้สามารถจัดการศึกษาทีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
การจัด เขตพื นที การศึ กษาให้ จาํ แนกอําเภอออกเป็ น - เขตโรงเรี ยน โดยปรั บ เปลี ยนแนวคิ ดเขตพื น
การศึกษาเป็ นเขตบริ การการศึกษา ให้ยึดจังหวัด อําเภอ และตําบลเป็ นฐาน ใน ระดับ คือ เขตพินทีปฐมวัยศึกษา
และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพืนทีประถมศึกษา เขตพืนทีมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา
1. เขตบริ การปฐมวัยศึ กษา ยึดระดับตําบล เป็ นเขตบริ การการศึกษาปฐมวัย ครอบคลุม การศึก ษา
ระดับเด็กเล็กและอนุ บาลศึกษา
1. การประถมศึกษาเป็ นเขตบริ การการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป. - ) ยึดระดับอําเภอเป็ นฐาน
การจัดการศึกษาขยายโอกาส มัธยมศึกษา - ในโรงเรี ยนประถมศึกษา จะกระทําไม่ได้เพราะเป็ นการจัด
การศึกษาทีขัดกับหลักธรรมชาติและความเหมาะสมของครู ผสู ้ อน
ให้เขตบริ การประถมศึกษากํากับดูแลการศึกษาระดับประถมศึกษา
1. เขตบริ การการมัธยมศึกษา เป็ นเขตการจัดการศึ กษาระดับมัธยมศึกษา (ม. -ม. ) ยึดระดับ จังหวัด
เป็ นฐาน
ให้เขตบริ การมัธยมศึกษากํากับดูแลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทังมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
1. เขตบริ การการอาชี วศึ กษา เป็ นเขตการจัดการศึ กษาระดับ อาชี วศึกษา (ปวช.และปวส.) ยึดระดับ
จังหวัดเป็ นฐาน
ให้เขตบริ ก ารอาชี วศึ ก ษากํากับ ดู แลการศึ กษาระดับ อาชี วศึกษา สถานศึ กษาวิชาชี พ และสํานักสอน
วิชาชีพทุกประเภท
2. การบริหารและวิชาการเขตพืนทีการศึกษา
ให้ทุกเขตบริ การมัธยมศึกษา เขตบริ การมัธยมศึกษาอาชีวศึกษา เขตบริ การประถมศึกษา เขตบริ การปฐมวัยศึกษา
มี ธรรม นู ญ ของเขตบ ริ การการศึ ก ษา เป็ น กฎห ม ายรอง (Bylaws) ให้ มี ธรรม นู ญ ส ถาน ศึ ก ษ าและ
สถาบันอุดมศึกษาเพือเป็ นกฎหมายรองเช่นเดียวกัน
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2. ให้ส ถานศึ กษาและสถาบันอุ ดมศึกษา พัฒนาระบบการศึกษาของตนเอง โดยกําหนดองค์ประกอบ
ขันตอนดําเนินการทีจะประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
2. ให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาแผนแม่บทวิชาการ (Academic Master Plan-AMP) เพือ
เป็ นแผนแม่บทหลักสําหรับการพัฒนาแผนแม่บทการบริ หารและการจัดการ แผนแม่บทกิจการนักเรี ยน/นักศึกษา
แผนแม่บทบริ การการศึกษา และแผนแม่บทอืนตามความต้องการของแต่ละสถาบัน
ให้แผนแม่บทวิชาการกําหนดทิศทางและแนวทางยุทธศาสตร์ ให้บรรลุปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้ าหมายของมหาลัย ด้วยบูรณาการแผนงานทีมีอยู่แล้วในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา วิทยาลัย สถาบัน
ภาควิช า และสาขาวิช าต่ างๆ เพือเป็ นแนวทางกํากับ การวางแผนโครงสร้ างพื นฐาน สิ งอํานวยความสะดวก
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
ให้แผนแม่บทวิชาการ ประกอบด้วย อย่างน้อย องค์ประกอบ คือ (1) บทสรุ ป สําหรับผูบ้ ริ หาร (2)
บทนํา ประกอบด้ว ย อุ ด มการณ์ (ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิสั ย ทัศ น์ และพัน ธกิ จ ) จุ ด มุ่ ง หมาย เป้ า หมาย นโยบาย
เอกลัก ษณ์ ข องมหาวิท ยาลัย และอัต ลัก ษณ์ บ ัณ ฑิ ต (3) การวิเคราะห์ บ ริ บ ทมหาวิท ยาลัย และชุ ม ชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย (4) พัฒนาการของมหาวิทยาลัย (5) เป้ าหมาย/ประเด็นการพัฒนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตัว
บ่งชี (6) แผนรับนักศึกษา กลุ่มนักศึกษาเป้ าหมาย และจํานวน (7) แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร (8) การเปิ ด
คณะวิชา หลักสู ตร สาขาวิชา (9) การขยายโครงสร้ างพืนฐาน เครื องมือ อุ ป กรณ์ และ (10) ระราชบัญญัติ กฎ
ระเบี ยบรองรั บ ที จํา เป็ นต่ อ การพัฒ นาวิ ช าการ และประเด็ น อื นที สอดคล้อ งกับ พัฒ นาการสั งคม เศรษฐกิ จ
การเมือง และวิทยาการทีเปลียนแปลงไป
2. ให้ส ถานศึกษาและสถาบันอุ ด มศึ กษา จัดการบริ ห ารและการจัดการโดยอิงบริ บ ท ครอบคลุ มการ
บริ หารกิ จการชุ มชน การบริ หารวิชาการ การบริ หารกิจการนักเรี ยนนักศึกษา การบริ หารบุคลากร การบริ หาร
วิส าหกิ จสถานศึกษาและสถาบัน อุดมศึ กษา การบริ หารการเงินและทรัพยากรการบริ หารลอจิส ติกส์ และการ
บริ หารทัวไป
2.5 ให้โครงสร้างการจัดการศึกษายึดเขตพืนทีเป็ นหลัก โดยจําแนกเป็ นเขตพืนทีการศึกษาระดับจังหวัด
สําหรับระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชี วศึกษา เขตพืนทีการศึกษาระดับอําเภอสําหรับระดับประถมศึกษา
และเขตพืนทีการศึกษาระดับตําบลสําหรับระดับปฐมวัยศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต
1) การจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเป็ นนิติเอกัตบุคคลอย่างสมบูรณ์ แบบร.ร.เอกชน (รับเงินจากรัฐแต่
บริ หารเอง และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholders ) ควรมีส่วนร่ วมและ
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รับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึน และมีการกระจายอํานาจการบริ หารให้โรงเรี ยนอย่างแท้จริ งไม่ใช่กระจาย
อํานาจแต่รวมอํานาจภายหลังด้วยวิธีการต่างๆ
2) ให้กระทรวงศึกษาธิ การมีหน้าทีกําหนดอุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ) และ
นโยบายระดับชาติ โดยมีขนาดเล็กมีบุคลากรตามทีจําเป็ น เพือทําหน้าทีทางด้านนโยบาย งบประมาณ กํากับ
ติดตามและประเมินผล
3) การบริ หารต้องดําเนินการให้ครอบคลุมการบริ หารอิงบริ บท ทีครอบคลุม 8 ด้าน ได้แก่การบริ หาร
กิจการชุมชนสัมพันธ์ การบริ หารวิชาการ การบริ การกิจการนักเรี ยน การบริ หารบุคลากร การบริ หารวิสาหกิจ
สถานศึกษา การบริ หารทรัพยากร การเงินและงบประมาณ การบริ หารลอจิสติกส์ และการบริ หารทัวไป
4) เมือมีการกระจายอํานาจ ต้องกระจายงบประมาณไปยังท้องถิน ตามสัดส่ วนทีจะได้กาํ หนดในกฎหมาย
5) เงินรายหัวนักเรี ยน ให้จดั ให้นกั เรี ยนตามพืนทีภูมิลาํ เนาจริ ง ในเขตบริ การ ไม่ให้จ่ายตามตัวนักเรี ยน

หมวดที ๒
องค์ ประกอบด้ านปัจจัยการศึกษา
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ส่ วนที ๓.๑
อุดมการณ์ การศึกษา
_______________________________
องค์กรจัดการศึกษาพึงกําหนดให้สถานศึกษาทุกระดับกําหนดอุดมการณ์ จุดมุ่งหมายและแนวนโยบายในทุกสาขาที
มีการปฏิรูปการศึกษา
1) องค์กรจัดการศึกษาพึงส่ งเสริ มให้มีการกําหนดอุดมการณ์คือภาพเต็มของการศึกษาทีสมบูรณ์
ทังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และระดับท้องถิ น (จังหวัด อําเภอ ตําบล และเขตพืนทีโรงเรี ยน) โดย
ให้มีการกําหนดปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทียึดแนวคิด หลักการจัดการศึกษาทีมุ่งพัฒนาการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยทีมี พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข เพือการพึงพาตนเองได้และดํารงชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการปกครองด้วยคุณธรรมและการให้คนดีมาปกครองบ้านเมืองใน “ระบอบ
ธรรมานราธิ ปไตย” คือ การปกครองทียึดความเทียงธรรมโดยถือเสี ยงนรชนเป็ นใหญ่ ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาชนชาติไทยทีมีความดีและเป็ นคนเก่ง มีจิตสาธารณะ เป็ นคนไทยแท้
ทีรักและภาคภูมิใจในความเป็ นไทยในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และและท้องถิ น ด้วยการการพัฒนาสู่ การ
เปลียนแปลงทีเท่าทันโลก
2) ส่งเสริ มการผลิตเด็กไทยให้เติบใหญ่เป็ นคนไทยทีมีลกั ษณะเด่นของเชือชาติของคนในท้องถิน
รักและภาคภู มิใจในศิลปะวิทยาการไทย (ศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรมไทย) และมีความรู ้
ความเชี ยวชาญ (ศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรมสากลเพือให้สามารถดํารงตนอย่างมีความสุ ข
กลมกลืน และมีศกั ดิศรี ในสังคมโลก
3) ส่วนกลาง ส่ วนภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และส่ วนท้องถินต้องกําหนดปรั ชญาเพือกําหนดแนวคิด
และแนวทางการจัดการศึกษาทีมุ่งสร้ างความเข้มแข็งของท้องถิน อําเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติให้มีอตั
ลัก ษณ์ และเอกลักษณ์ ความเป็ นชาติ ไทย ความเป็ นภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และความเป็ นท้องถิ นทีสอดคล้องกับ
บริ บท ต้องมี ( ) การกําหนดปรัชญา คือ แนวคิดและแนวทางการดําเนิ นงาน ( ) กําหนดปณิธานทีเป็ นภารกิจหลัก
ของการดําเนิ นงานการศึกษาให้บรรลุตามปรัชญาทีกําหนด ( ) กําหนดวิสัยทัศน์ คือภาพแห่ งความสําเร็ จชี นํา เพือ
สมาชิ กของท้องถิน ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และประเทศชาติมองเห็นภาพแห่งความสําเร็ จร่ วมกัน เป็ นพลังผลักดัน
จากภายในให้เกิดความมุ่งมันทีจะพัฒนาการศึกษาชาติให้ประสบความสําเร็ จ เพือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วน
ตน และ ( ) กําหนดพันธกิจคือสิ งทีพึงดําเนินการเพือสร้างภาพแห่งความสําเร็ จให้เป็ นจริ ง
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4) ส่งเสริ มการผลิตเด็กไทยให้เติบใหญ่เป็ นคนไทยทีมีลกั ษณะเด่นของเชือชาติของคนในท้องถิน
รักและภาคภู มิใจในศิลปะวิทยาการไทย (ศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรมไทย) และมีความรู ้
ความเชี ยวชาญ (ศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรมสากลเพือให้สามารถดํารงตนอย่างมีความสุ ข
กลมกลืน และมีศกั ดิศรี ในสังคมโลก

ส่ วนที ๓.๒
จุดมุ่งหมายการศึกษา
_______________________________
จุดมุ่งหมายการศึกษามี ประการ คือ จริ ยศึกษา หัตถศึกษาและอาชี วศึกษา วิทยศึกษา พลานามัย ศึกษา ทักษชี วิต
ศึกษา และเทคโนโลยีและสื อสารศึกษา
1. ด้ านจริยศึกษา
เพือพัฒ นาประชาชนให้มีคุ ณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นเยือกเย็นสุ ขุม เป็ นคนดี มีความอดทนอดกลัน ดํารงตนใน
สังคมอย่างมีความสุ ข และมีจิตอาสาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตนหรื อส่ วนกลุ่ม
2. ด้ านหัตถศึกษาและอาชี วศึกษา
เพือพัฒนาประชาชนให้มีทกั ษะความชํานาญ และสมรรถนะในการประกอบอาชีพทังในระดับวิชาชี พและวิชาชี พ
ชันสู ง
3. ด้ านวิทยศึกษา
เพือพัฒนาประชาชนให้มีความรู ้ ประสบการณ์ ในศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ไทยและสากล
4. ด้ านพลานามัยศึกษา
เพือให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัย และร่ างกายแข็งแรง และมีสุขนิสัยทีดี
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5. ด้ านทักษชี วิต ศึกษา--เพือให้ประชาชนมีความสามารถดํารงตนอย่างมีความสุ ขในสั งคมโลกที เต็มไปด้วยการ
แข่งขันชิ งดี
6. ด้ านเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา-เพือให้ประชาชนมีความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพือการดํารงชีวิต การทํางานและการศึกษาหาความรู ้อย่างต่อเนื อง ตลอดชีวิตได้ทุกทีทุกเวลา

ส่ วนที ๓.๓
แนวนโยบายการศึกษา
_______________________________
แนวนโยบายการจัดการศึกษาต้องตังอยูบ่ นพืนฐานหลักการและแนวคิด ประการ ดังนี
๑) แนวคิดการจัดการศึกษา การจัดศึกษาต้องอยูบ่ นแนวคิดทีต้องให้ความสําคัญและเชื อในศักยภาพของเอกัต
บุคคล ผูเ้ รี ยนทุกระดับ ทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนได้ จัดและส่ งเสริ มตามหลักพหุ ปัญญา การเรี ยน
การศึ กษาต้องไม่สูญเปล่า สถานศึกษา ครู ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครองต้องร่ วมมือกันและร่ วมรับผิดชอบ องค์กร
จัดการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้ระหว่างเรี ยนโดยมีเ งือนไข ส่ งเสริ มการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พผูเ้ รี ยน
สามารถเสนอโครงการขอรับทุนหรื อกูย้ ืมเงิ นหารายได้หรื อร่ วมกันตังบริ ษทั ห้างร้ าน โดยเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะผูเ้ รี ยน คุ ณสมบัติผเู ้ รี ยน การพัฒนาสรรถนะผูเ้ รี ยน การประเมินพฤติกรรมผูเ้ รี ยน สวัส ดิ ก าร
รางวัล การเลื อนชันผู เ้ รี ยน การจัด การศึ ก ษาผู ้เรี ย นกลุ่ ม พิเศษ และการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ให้มี
คุณธรรม เป็ นคนดีของแผ่นดินด้วยศาสตร์ พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีเป้ าหมาย
ชีวติ ให้ดี เก่งและมีความสุ ข
๒) เสรีภาพในการจัดการศึกษา การจัดการศึ กษาต้องเป็ นกลาง ปลอดจากการครอบงําของเอกัตบุคคลกลุ่มใด
กลุ่มหนึ ง โดยให้นกั วิชาชี พการศึกษาเป็ นแกนนําในการปฏิ รูปการศึกษา การบริ หารและการจัดการศึกษา
ทังด้านการผลิ ตและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และการ
กํากับดุแลมาตรฐารวิชาชีพการศึกษาอย่างอิสระ
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๓) การกําหนดช่ วงเวลาปฏิรูปการศึกษาทุกสิ บปี โดยมีการเตรี ยมการล่วงหน้าอย่างน้อยสามปี และดําเนิ นการ
ปฏิ รูป โดยคณะกรรมการปฏิ รูป การศึกษาที ประกอบด้วยนักวิชาชี พการศึกษาอย่างน้อยร้ อยละ และมี
ตัวแทนทุกสาชาวิชาชีพเข้าร่ วมในการปฏิรูปการศึกษา
๔) แนวคิดการจัดการศึกษา เพือให้สนองความต้องการของชาติ ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิ นด้วยการจัด
โครงสร้ างการศึ ก ษาระดับ กระทรวง เขตการศึก ษาระดับ ภูมิภ าค จังหวัด อําเภอ ระดับ จังหหวัด ระดับ
อําเภอ และระดับท้องถิน และการจัดการศึกษาเพือความเป็ นไทย พึงพาตนเองได้ ดํารงชี วติ ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๕) โครงสร้ างกระทรวงศึกษาธิการ ให้เน้นการประสานงาน ส่ วนโครงสร้ าง องค์กรจัดการศึกษาระดับภูมิภาค
จังหวัด อําเภอ ระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถินให้เน้นการเนินการ โดยยึดหลักการกระจายอํานาจและการ
มีส่วนร่ วมของประชาชนในภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิน
๖) แนวทางการจั ด เขตพื นที การศึ ก ษา ยึด เขตพื นที จังหวัด และอําเภอเป็ นฐาน และจําแนกอําเภอหรื อ เขต
ปกครองเป็ น “เขตโรงเรี ยน (School District) ” ที ยึ ดตําบลหรื อ กลุ่ ม ตําบล หรื อเทศบาลเป็ นฐาน เพือให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยการ โดยกําหนดจังหวัดเป็ นเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาและ
อาชี วศึก ษา อําเภอ เป็ นเขตพืนทีประถมศึกษา ตําบลเป็ นเขตพืนทีปฐมวัยศึกษาและการศึ กษาตลอดชี วิต
(กศตช) ทังเขตพืนทีมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และปฐมวัยศึกษา ให้จาํ แนกออกเป็ น - เขตโรงเรี ยน
๗) พัฒนาระบบการศึกษาระดับสถานศึกษาให้ เหมาะสมกับบริบทไทย และมีการเพิมทางเลือก ในการศึกษา
ระดับพืนฐาน การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเอกชน และการศึกษาในบ้าน (Home
Schooling)
๘) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ต้อ งเน้ น ความเป็ นไทย ไม่ ล อกเลี ย นรู ป แบบและสาระจาก
ต่างประเทศโดยปราศจากการศึกษาและวิจยั อย่างรอบคอบ ให้ยดึ หลักการพัฒนาเนื อหา “สาระไทย” ควบคู่
ไปกับ “สาระเทศ” องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสู ตร
แบบอิงประสบการณ์ หลักสู ตรแบบอิงสมรรถนะ และหลักสู ตรแบบอิงเนื อหาตามบริ บทและระดับชัน เน้น
การพัฒนาทักษะชี วิต เพือพัฒนาเด็กไทยให้เติบใหญ่เป็ น “คนไทย” มีการกําหนดสมดุ ลระหว่างหลักสู ตร
แกนกลาง หลักสู ตรท้องถิน และหลักสู ตรโรงเรี ยน ทีเน้นให้นักเรี ยนศึกษาหาความรู ้ ตามความสนใจของ
ตนเอง ปรับเนือหาสาระในหลักสู ตรแกนกลาง ให้มีสมดุลระหว่างสาระไทยและสาระเทศ โดยมุ่งเน้นก้าว
ทันวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู ้สากล
ในภาพรวม ให้เน้นสาระไทยในระดับประถมศึกษาและเพิมสาระสากลในระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา
๙) คุณภาพนั กเรี ยน นักศึกษาและผูเ้ รี ยนทุ กระดับ เป็ นภารกิ จสําคัญของการจัดการศึกษา องค์กรจัดการศึกษา
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ต้องประกันการจัดการศึกษาทีมีประสิ ทธิภาพ เพือผลิตผูส้ ําเร็ จการศึกษาและบัณฑิตทีเติบใหญ่เป็ นชาวไทย
ทีมีคุณภาพ มีความเป็ นคนไทย ภาคภูมิใจในศาสตร์ วิทยาการ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวิถี
ชี วิตไทย และมี ค วามรู ้ ป ระสบการณ์ ท ังที เป็ นสาระไทยและสาระสากล เพื อให้ คนไทยดํารงตนอยู่ใ น
สังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีคุณภาพ สามารถปกป้ องผลประโยชน์ของชาติจากการเอารัดเอาเปรี ยบโกง
ชาติ โกงแผ่นดิ น ของคนในชาติทีเห็ นแก่ ประโยชน์ส่ วนตนและส่ วนกลุ่ม และต่างชาติที หวังครอบครอง
ครอบงําของต่างชาติ
๑๐)
การจัดหาและบริ หารบุคลากรการศึกษาให้ประกอบด้วย ( ) บุคลากรฝ่ ายวิชาการ เพือทําหน้าที
เกียวกับการวางแผน เตรี ยมการ ดําเนิ นการ เทคโนโลยีและสื อการ แหล่งวิทยาการ พัฒนาองค์ความรู ้ใหม่
ปรับ เปลี ยนพฤติ ก รรมและให้ คาํ ปรึ ก ษา และประเมิ น การศึก ษาประกอบด้วย ครู อาจารย์ (ประจําชัน
ประจําวิชา และประจําศูนย์ความรู ้ ศูนย์ประสบการณ์ และศูนย์บริ การ) ครู /อาจารย์เทคโนโลยีการศึกษา
ครู /อาจารย์บ รรณารั ก ษ์ ครู /อาจารย์วิจ ัย ครู /อาจารย์จิตวิท ยาการศึ ก ษา ครู /อาจารย์แนะแนว และครู /
อาจารย์วดั และประเมินผล ( ) บุคลากรฝ่ ายบริ หาร เพือทําหน้าทีวางแผน จัดองค์กร ควบคุ ม กํากับ ดู แล
สื อสาร ประสานงาน และทําความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก ระดมและจัดสรรทรัพยากร (การเงินและ
งบประมาณ) รายงานผลการทํางาน และประเมินการทํางาน และ ( ) บุคลากรฝ่ ายปฏิบตั ิการ เพือทําหน้าที
สนับ สนุ น การดําเนิ น งานของฝ่ ายวิชาการ และฝ่ ายบริ ห าร ประกอบด้ว ยเจ้าหน้าที ฝ่ ายบริ ห าร ได้แก่
ผูจ้ ดั การสํานักงาน เจ้าหน้าทีลอจิสติกส์ เจ้าหน้าทีเทคโนโลยีสารสนเทศ (ธุ รการ สารบรรณ และจัดเก็บ
ข้อมูล) เลขานุการกิจ (เลขานุ การ) เจ้าหน้าทีเทศรักษ์ (ดูแลอาคารสถานที) นักปฏิบตั ิการสื อการศึกษา นัก
ปฏิบตั ิการจิตวิทยาโรงเรี ยน นักปฏิบตั ิการนักแนะแนว เจ้าหน้าทีคมนาคม เจ้าหน้าทีพัสดุ เจ้าหน้าทีพิทกั ษ์
มลภาวะ เจ้าหน้าทีพิทกั ษ์ความปลอดภัย
องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มและพัฒนาวิทยากรท้องถินและภูมิภาคและนักปราชญ์วถิ ีไทย
ในสายวิชาชีวิตหรื อวิชาการเพือให้มีส่วนร่ วมในการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์แก่ครุ และนักเรี ยน
ในภูมิภาคหรื อท้องถินโดยการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติขึนบัญชี วิทยากรท้องถิ นและปราชญ์วิถีไทย เป้ นครู
อาจารย์ประจําโรงเรี ยนหรื อกลุ่มโรงเรี ยน มีระบบการพัฒนา เลือนขันเลือนตําแหน่ ง เช่ นเดี ยวครู อาจารย์
ในระบบปรกติ
๑๑) การพัฒนาระบบการเรียนการสอน และระบบการประเมินทีเป็ นของไทยและเหมาะสมกับบริ บทไทย การ
นําระบบจากต่างประเทศโดยปราศจากการวิจยั รองรับกระทํามิได้
๑๒) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ การจัดการควรครอบคลุมการบริ หาร ขอบข่าย ได้แก่การบริ หาร
ทัวไป การบริ หารวิชาการ การบริ ห ารกิ จการนักเรี ยนนักศึกษา การบริ หารบุ คลากร การบริ หารเงิ น และ
งบประมาณ การบริ หารกิจการชุมชน และการบริ หารวิสาหกิจสถานศึกษา และการบริ หารลอจิสติกส์
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๑๓) พัฒนาระบบและขยายการศึกษาพื นฐาน ให้ครบวงจร ด้วยการสร้ างศู นย์การเรี ยนชุ มชนประกอบด้วย
สถานเด็กเลียงดูอ่อน ปฐมวัยศึกษาหรื ออนุบาล เพิมจากประถมศึกษาในระดับท้องถิน
๑๔) ส่ งเสริ มบทบาทการจั ด การศึ กษา ของภาคเอกชน ภาคประชาสั งคมและชุ ม ชนท้ องถิ น โดยเฉพาะใน
ท้อ งถิ น และลดบทบาทของภาคองค์ก รจัด การศึ ก ษาให้เน้น การจัด สรรงบประมาณอุ ด หนุ น ฝั งผูเ้ รี ย น
(Demand-Side Subsidy) โดยจัดในรู ป “โรงเรี ยนองค์กรจัดการศึกษา-ประชา” (Charter School) คือ องค์กร
จัดการศึ กษาจ่ายงบประมาณเป็ นก้อน (Block Grant) เอกชนบริ หารและจัดการภายใต้ก ารกํากับดู แลของ
เอกชนในรู ปสมาคม มูลนิธิหรื อชมรม
๑๕) การจัดการศึกษาแบบอิงประสบการณ์ ทียึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มากกว่าการศึกษาแบบอิงเนื อหาจากการ
สอนแบบบรรยายโดยยกระดับอาชี วศึกษาและเทคนิคศึกษา (Technical & Vocational Education-TVE) ให้
เป็ นสายหลักคู่ขนานกับสายสามัญในการพัฒนาประเทศ สามารถพัฒนาอาชีวะและเทคนิคศึกษาถึ งความ
เป็ นเลิศ ทังทางวิชาการ วิจยั และประสบการณ์การปฏิบตั ิอย่างมืออาชีพ
๑๖) จัดระบบการพัฒนาการกีฬ า สู่ มาตรฐานสากล เพือพัฒนาความมี ระเบียบวินยั และการรักษาสุ ขภาพใน
ระยะยาว ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกี ฬา เพือให้ส ามารถแข่งขันได้ใน
ระดับโลก พัฒนากีฬาและการร้อง การรํา และการละเล่นท้องถินและภูมิภาค จังหวัด อําเภอ
๑๗) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา ให้มีนกั เทคโนโลยีการศึกษาเป็ นตําแหน่งครู อาจารย์สําหรับ
สถานศึกษาประจําโรงเรี ยนในตําแหน่ งครู เพือทําหน้าทีนักเทคโนโลยีการศึกษาอย่างเดี ยว มิใช่ ตอ้ งสอน
วิชาสามัญด้วย สร้ างระบบคลังสื อการสอนทัวประเทศ และระบบจัดอันดับสื อการสอนเพือเป้ าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการสอน
๑๘) จัดระบบการวิจัยและรวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม แขนงต่างๆ ของประเทศ สร้ างจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์
และส่ งเสริ มความคิดและทักษะในทางสร้ างสรรค์เพืออภิวตั น์ ศิลปะวัฒนธรรมให้เจริ ญก้าวหน้าและได้รับ
การยอมรับอย่างแพร่ หลายโดยนานาอารยะประเทศ และจัดระบบการวิจยั พัฒนา และเผยแพร่ และถ่ายทอด
ศาสตร์ และเทคโนโลยีไทย ในด้านการแพทย์ การอาชีพ และการดํารงชีวติ ในโรงเรี ยนและชุมชน
๑๙) จัดระบบเลขานุ การกิจและระบบลอจิสติกส์ โดยมีบุคลากรทีเป็ นเลขานุ การกิ จรับผิดชอบด้านงานธุ รกิการ
และสารบรรณ และนักลอจิสติกส์ ดูแลด้านอาคารสถานที พาหนะ ถนนหนทาง พัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ทีมีจาํ นวน
เพียงพอเพือมิให้ดึงครู มาจากนักเรี ยน
๒๐) ให้ สถานศึ กษาดําเนินการพัฒนากฎหมายการศึกษาท้ องถินเป็ นกฏหมายรอง-Bylaws (ธรรมนู ญสถาบัน)
พัฒนาระบบการศึ ก ษาระดับ สถาบัน (แผนการศึ ก ษาประจําสถาบัน ) พัฒ นาแผนแม่บ ทวิช าการประจํา
สถาบัน (Local Institutional Academic Master Plan: LI-AMP) และพัฒนาแผนแม่ บ ทบริ ห าร และบริ การ
ระดั บ ภู มิ ภ าค จัง หวัด อํา เภอ อิ ง แผนแม่ บ ทวิช าการ (Local Institutional Administration and Service
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Master Plan: LI-ASMP)
๒๑) กําหนดบทบั ญ ญัติควบคุ มการใช้ อํานาจ สั งการเกิน บทบาทหน้ าที (Misuse of and Excessive Executive
Power) ให้ กระทรวงการศึ ก ษา ควรปลอดการเมื อง ไม่ค วรขึ นกับ ฝ่ ายบริ หาร ให้ ก ารศึ กษาอยู่ต รงกลาง
ปลอดการครอบงําจากการเมืองและการปกครอง โดยยึดแนวคิดทีถูกต้องของเขตพืนทีการศึกษา การจัดการ
ศึกษาระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิน
๒๒)
ในระดับท้ องถินเน้ นการจัดโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีการจัดระบบโรงเรี ยนขนาดเล็กที ไม่ทาํ ความ
เดื อ ดร้ อ นแก่ นัก เรี ยน ไม่ ป ล่ อ ยให้ โ รงเรี ย นร้ า งไม่ ตี ตราบาปให้โรงเรี ย น โดยเทคโนโลยี แ ละสื อสาร
การศึกษาเป็ นเครื องมือถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์
๒๓)
จัด ศู น ย์ กลางการศึ ก ษาในรู ป ศู น ย์ ก ารเรี ยนชุ มชน (ศรช-Community Learning Center-CLC)
โดยจัดตัง ศรช ขึนทุกตําบล หรื อ - ตําบลเป็ นชุ มชนใหม่ ศรช จัดบริ หารโรงเรี ยนตังแต่ปฐมวัย-ม.ปลาย.
และอาชี วศึกษาระดับต้น (จัดระบบเหมือนโรงเรี ยนเครื อข่ายอัสสัมชัญ) จัดสรรสนับสนุ นงบประมาณราย
หัวค่ารถให้ทุกคน ให้ชุมชนมีบทบาทในการส่ งเสริ มอนาคตของบุตรหลาน ชี ชะตาของคนในชุมชน
๒๔)
การจั ด การศึ ก ษาเพื อคุ ณ ภาพให้ ม่ ุ ง สํ าหรั บ ตนเอง ไม่ มุ่ง แข่ งขัน กับ คนอื น ไม่ มี ก ารจัด ลําดับ
โรงเรี ยน ไม่ดึงครู ออกจากห้องเรี ยนและโรงเรี ยน ไม่ให้ครู ทาํ หน้าที ทีไม่เกียวกับการสอนหรื อบทบาทที
ตนเองได้รับมอบหมาย
๒๕)
การประเมินการศึกษาเน้ นการประเมินครบวงจร จํากัดการประเมินระดับชาติเท่าทีจําเป็ น เน้นการ
ประเมินจิตพิสัย ทักษพิสัยมากกว่าพุทธิ พิสัย ให้ครู อาจารย์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษามีส่ วนสําคัญใน
การสร้ างแบบทดสอบและเครื องมือประเมิน ที ต้องผ่านกระบวนการสร้ างพิ มพ์เขียน และการวิเคราะห์
ความยากง่าย เพือนําไปสู่ การพัฒนาคลังข้อสอบระดับชาติ หลีกเลียงการใช้ครู อาจารย์ต่างระดับการศึกษา
มาสร้างแบบทดสอบและเครื องมือการประเมิน
๒๖)ให้ การควบคุม คุณ ภาพ (Quality Control) ประกอบด้วย การประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน (Internal
Quality Assurance) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assessment)
ให้ ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในดํา เนิ น การโดยหน่ ว ยงานที ต้อ งประกัน คุ ณ ภาพและ
หน่วยงานต้นสังกัด ทีต้องมีการกําหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน เกณฑ์ และตัวบ่งชี
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก ดํา เนิ น การโดยหน่ ว ยงานภายนอกที เป็ นอิ ส ระจาก
กระทรวงศึกษาธิ การ ทีเข้าไปประเมินเพือยืนยันผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ
มาตรฐาน เกณฑ์ และตัวบ่งชีทีหน่วยรับการประเมินและตันสังกัดกําหนดไว้
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๒๗)
หน่ ว ยประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก หน่ วยงานที ทํา หน้ า ที ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายนอกจะกําหนดองค์ป ระกอบ มาตรฐาน เกณฑ์และตัวบ่งชี เองไม่ ได้ ต้องประเมิ น และยืน ยัน ตามที
หน่วยงานทีถูกประเมินและต้นสังกัดกําหนด
๒๘) พัฒนาระบบนิติเอกัตบุคคลให้ โรงเรี ยนเป็ นนิติเอกัตบุคคลสมบูรณ์ แบบ ปราศจากการครอบงําของเขต
พืนทีการศึกษา ให้อิสระการบริ หารและการจัดการเพือลดขันตอนการปฏิบตั ิ
๒๙)
กําหนดบทบาทโรงเรียนกับการสอนและปฏิบัติศาสนา โดยให้ศาสนิ กได้รับความรู ้ เกียวกับศาสนา
ทีนับถื อในประเทศ จึงควรกําหนดให้ชดั เจนโดยดําเนินการ แนวทาง คือ ( ) ให้ยงั คงปฏิบตั ิศาสนกิจ เพือ
ตอบสนองความต้องการของศาสนิก ของนักเรี ยนส่ วนใหญ่ ( ) หากโรงเรี ยนมีนกั เรี ยนทุกศาสนา โรงเรี ยน
ควรจัดกิจกรรมตามวันสําคัญของทุกศาสนา หรื อ ( ) กําหนดนโนบายห้ามจัดกิจกรรมทางศาสนาใน
๓๐)องค์ กรจัดการศึกษาพึงสนับสนุนและส่ งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน/องค์ กรศาสนา ภาษีการศึกษา กองทุน
พัฒนาครู เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา และกองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓๑) องค์ กรจัด การศึ กษาพึงให้ ความเสมอภาคทางการศึ กษา ต้องจัดหาตัดให้โครงสร้ างการบริ หารและการ
จัดการทีเน้นการกระจายอํานาจสู่ ภูมิภาคและท้องถิ น และโครงสร้ างพืนฐาน และสิ งอํานวยความสะดวก
และสภาพแวดล้อมทางกายภาพอันควรแก่ บริ บท สําหรับสถานศึกษาไม่จาํ กัดว่า จะเป็ นโรงเรี ยนในเมือง
ชนบท ช่ า ยขอบหรื อ ชายแดน ทังสถานศึ ก ษาที เป็ นโรงเรี ย น ศู น ย์ก ารเรี ย น การศึ ก ษาที บ้า น หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาทังขององค์กรจัดการศึกษาและเอกชน
๓๒) ส่ งเสริ มเสรี ภาพและความมีอิสระในการจัดการศึกษาระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และระดับท้ องถินด้วย
การจัดโครงสร้างระบบภาษีทอ้ งถินเพือจัดการศึกษา จัดตังกองทุน เพือให้ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถินมี
ส่ วนร่ วมและรับผิดชอบการศึกษาของภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิน
๓๓)สร้างความเป็ นเลิศทางการศึกษา โดยให้มีศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพือเน้นความเป็ นเลิศในชาติ โดยเฉพาะ
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน ให้ทนั โลกและทันสมัย

ส่ วนที ๓.๔
หลักสู ตร
_______________________________

1. แนวนโยบายการพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรทุกระดับการศึกษา ต้องเน้นความเป็ นไทย ไม่ลอกเลียนรู ปแบบและสาระจากต่างประเทศโดย
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ปราศจากการศึกษาและวิจยั อย่างรอบคอบ ให้ยดึ หลักการพัฒนาเนื อหา “สาระไทย” ควบคู่ไปกับ “สาระเทศ”
องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสู ตรแบบอิงประสบการณ์
หลักสู ตรแบบอิงสมรรถนะ และหลักสู ตรแบบอิงเนื อหาตามบริ บ ทและระดับชัน เน้นการพัฒนาทักษะชี วิต เพือ
พัฒนาเด็กไทยให้เติบใหญ่เป็ น “คนไทย” มี การกําหนดสมดุ ลระหว่างหลักสู ตรแกนกลาง หลักสู ตรท้องถิน และ
หลัก สู ต รโรงเรี ยน ที เน้น ให้นัก เรี ยนศึก ษาหาความรู ้ ตามความสนใจของตนเอง ปรั บ เนื อหาสาระในหลัก สู ตร
แกนกลาง ให้มีสมดุลระหว่างสาระไทยและสาระเทศ โดยมุ่งเน้นก้าวทันวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู ้สากล
ในภาพรวม ให้เน้นสาระไทยในระดับประถมศึกษาและเพิมสาระสากลในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

2. ประเภทหลักสู ตร
ประเภทหลักสู ตร จําแนกตามระดับ และจําแนกตามสาระ
2. จําแนกตามระดับ แบ่ งเป็ นหลัก สู ตรแกนกลาง หลัก สู ต รภู มิ ภาค หลัก สู ตรท้องถิ น และหลัก สู ต ร
สถานศึกษา
2. . หลักสู ตรแกนกลาง—เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งพัฒนาความรู ้ ประสบการณ์ คุณธรรม และค่านิยมเพือสร้ าง
คุ ณ ลัก ษณะความเป็ นไทยและความรู ้ ประสบการณ์ คุ ณ ธรรม และค่ านิ ย มเพื อสร้ างคุ ณ ลัก ษณะสากลเพื อให้
ประชาชนดํารงตนในสังคมโลกได้อย่างกลมกลืนและรู ้เท่าทันโลกที เปลียนแปลงตลอดเวลา
สําหรับการศึกษาประถมศึกษาสายวิชาชี วิต เพือพัฒนาความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองทีดี ของชาติ ทักษะ
การดํารงชีวิต และการประกอบอาชี พ และการศึกษาตลอดชีวิต
และให้เน้นหลักสู ตรแบบอิงประสบการณ์ หรื ออิงสมรรถนะมากกว่าหลักสู ตรแบบอิงเนื อหา
2. . หลักสู ตรระดับภูมิภาค เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งพัฒนาความรู ้ ประสบการณ์ คุ ณธรรม และค่านิ ยมเพือ
สร้างคุณลักษณะความเป็ นไทยประจําภูมิภาคเพือให้เติบใหญ่เป็ นชาวเหนือ ชาวใต้ ชาวอิสาน และชาวภาคกลางที มี
ภาษาถิน ขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างกัน ให้มีความรู ้ภูมิปัญญาในด้านศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวิถี ชีวิต มี ค วามรู ้ ด้านเศรษฐกิ จและใช้ป ระโยชน์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ และพัฒ นา
นวัตกรรมประจําภูมิภาคได้
2. . หลักสู ต รท้ องถิน เป็ นหลัก สู ตรที ตอบสนองความต้องการของประชาชนในระดับ จังหวัด หรื อ
อําเภอ มุ่งพัฒนาความรู ้ ประสบการณ์ คุณธรรม และค่านิยมเพือสร้ างคุณลักษณะความเป็ นไทยประจําจังหวัดหรื อ
อําเภอที อาจมี ความแตกต่างกันในทางเผ่าพันธุ์ ที มี ภาษาถิ น ขนบธรรมเนี ยมประเพณี แตกต่างกัน ให้มีความรู ้ภูมิ
ปั ญญาในด้านศาสตร์ วิท ยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวิถีชีวิตของจังหวัดและหรื อ
อําเภอ
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2. . หลัก สู ต รสถานศึ กษา—เป็ นหลัก สู ตรที สถานศึ กษาพัฒ นาขึ นเพื อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในระดับตําบลและหมู่บา้ น มุ่งพัฒ นาความรู ้ ประสบการณ์ คุณธรรม และค่านิ ยมเพือสร้างคุ ณลักษณะ
ความเป็ นไทยประจําหมู่บา้ นหรื อเพือสร้างและส่ งเสริ มเอกลักษณ์ของตําบลหรื อหมู่บา้ น ทีประชาชนถือกําเนิด เติบ
ใหญ่ ดํารงไว้ซึงชีวิตครอบครัว จวบจนสิ นชี วิต โดยมุ่งให้มีความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนบ้านเกิดเมืองนอนของ
ตน ผลทีได้คือ ชุ มชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู ้และประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ประจําหมู่บา้ น
หรื อตําบลทีโดดเด่นและแตกต่างจากตําบลและหมู่บา้ นอื น แม้จะอยูใ่ นอําเภอหรื อจังหวัดเดียวกัน
2. จําแนกตามสาระของหลักสู ตร
ประเภทหลัก สู ต รจําแนกตามสาระ แบ่ งเป็ นหลัก สู ตรสายวิช าชี วิต สายวิช าชี พ สายวิช าการ และสาย
ประสบการณ์
2. . หลักสู ต รสายวิชาชี วิ ต—เป็ นหลักสู ต รที มุ่งให้ ความรู ้ และประสบการณ์ การดํารงชี วิตไทยเพือให้
สามารถสื อสารภาษาไทย หน้าทีพลเมืองและศีลธรรม สมบัติผดู ้ ี เลขคณิ ต (วิชาคํานวณพืนฐาน) ประวัติศาสตร์ ไทย
และประว้ติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วิถีชีวิตไทย มรดกไทย
สายวิชาชี วิต แบ่ งเป็ นหลัก สู ต รแกนกลางเพื อสร้ างความเป็ นไทย หลักสู ต รภู มิ ภาคเพื อสร้ างความเป็ น
ประชาชนตามภู มิ ภ าค หลัก สู ต รท้อ งถิ นเพิ อสร้ า งความเป็ นประชาชนในจัง หวัด หรื อ อํา เภอ และหลัก สู ต ร
สถานศึกษาเพือความเป็ นประชาชนของตําบลและหมู่บา้ น
ระดับ การศึ กษาทีต้องพัฒนาหลักสู ตรสายวิชาชี วิต คื อ ระดับปฐมวัยศึกษา ระดับประถมศึ กษาตอนต้น
และระดับประถมศึกษาตอนปลาย
สายวิชาชี วิต เน้นทักษะชี วิตทีผูเ้ รี ยนสามารถดํารงตนอย่างมีความสุ ขเมือสําเร็ จการศึ กษาไปแล้ว คือ มี
รายได้ มีความเป็ นอยูด่ ีอย่างพอเพียงและอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข วิชาบังคับคือ
วิชาภาษาไทย-เน้นการอ่านออกเขียนได้เพือเป็ นเครื องมือสื อสารและการศึกษาค้นคว้า
วิชาศาสตร์ แห่ งพระราชา-วิชาว่าด้วย ระราชพระประวัติ ทศพิธราชธรรม มงคลชี วิต การดํารงตน ชล
ศาสตร์ พิ รุณ ศาสตร์ ศิ ล ปะ ดนตรี การถ่ ายภาพ วิจิตรศิล ป์ กี ฬ า วิท ยาศาสตร์ นวัต กรรม เทคโนโลยี วิศ วกรรม
จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ องค์กรจัดการศึกษาศาสตร์ องค์กรจัดการศึกษาปศาสนศาตร์ และพัฒนศาสตร์
วิชาสามัญสํานึ ก—ว่าด้วยหลักคุณธรรม หลักนิ ติธรรม และหลักองค์กรจัดการศึกษาธรรม เน้น รู้ คือ รู ้ดีร้
ชัว (คุณธรรม) รู ้ถูกรู ้ผิด (นิ ติธรรม) และรู ้ควรไม่ควร (องค์กรจัดการศึกษาธรรม)
วิชาพลังบุญและบุญกิริยา--เป็ นวิชาว่าด้วยการสร้างสมอริ ยทรัพย์หรื อทรัพย์แท้ทีเป็ นสาระแห่ งชี วิตทีสรรพ
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สิ งจะทรงสภาพไม่ได้หากขาดพลังรู ปนี คือพลังบุญ เพือให้ผเู้ รี ยนเห็ นคุณค่าของการทําความดีเพือสร้างสมบุญ และ
ไม่คิดไม่ พูดไม่ดี หรื อทําไม่ดี เพราะทําให้บุญรัวไหล ใจเหมือนลูกโป่ ง ทีต้องการพลังบุญเพือให้ลอยสู ง และเกิ ด
ความสว่าง เมือเกิดความสว่างก็เรี ยกว่า มี ปัญญา บุญเป็ นพลังงาน เพราะบุญ (บาลี มาจากปุ ญ ฺ ทีแปลงรู ปเป็ นเบา
หรื อสว่าง ปุ ญญ>โปญญ>เปาญ>เบา หรื อ ปุญญ>ปญญ>ปั ญญา>สว่าง) มีคุณลักษณะ ประการ (สัตตคุณสมปั ติ)
คือ เบาทีสุ ด เร็ วทีสุ ด แรงทีสุ ด เย็นที ดึงดูดทีสุ ด สว่างทีสุ ด และเหนื อกาลเวลาคือ อกาลิโก ไม่มีเวลาเป็ นปั จจัย ผูม้ ี
บุญสู งจึงสามารถเดินทางได้เร็ วมาก เพียงคูแ้ ขนก็ถึงจุดหมายปลายทางไม่ว่าจะห่างไกลกี แสนโกฐิ โลกธาตุ เพราะ
เป็ นแรงมหาศาล และเป็ นทรัพย์แท้ (อริ ยทรัพย์) ไม่มีแรงไหนเหนือแรงบุญ มีบุญแล้วจะเนรมิต หรื อนิ มิตอะไร จะ
หายหัว จะเหาะได้ทุกอย่าง)
วิชาสั มมาทิ ษฐิ – เป็ นวิชาทีมุ่งให้ผเู ้ รี ยนมี ความรู ้เกียวสภาวะทีไม่สามารถสัมผัสได้ดว้ ยตา หู จมูก ลิ น
หรื อสัมผัส มี ประการ คือ เชือว่าทานมีผล เครื องสังเวยมีผล ยัญบูชาแล้วมีผล วิบากกรรมดีชวมี
ั มารดามีคุณ บิดา
มีคุณ โลกนี มี (นรกภูมิ เปรตภูมิ อสุ รกายภูมิ ดิรัจฉานภูมิ มนุษยภูมิ สวรรค์ รู ปภูมิ และอรู ปภูมิ) มี โลกหน้ามี (ชาติ
ทีแล้ว ชาติหน้า การเวียนว่ายตายเกิดมี) โอปปาติกะ (ผี สัมภเวสี เทวดา เทพยดามี) และสมณะชีพราหมณ์ ผปู ้ ฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิชอบทําให้แจ้งด้วยปั ญญาอันยิงมี (มีพระอริ ยเจ้า โสดา สกิทาคามี อนาคามี และอรหันต์ พระคริ สต์ และพระ
นาบี คือ ผูไ้ ด้รับอํานาจสวรรค์) และ
วิชากฎหมายชีวิต- เป็ นวิชาทีว่า การดํารงตนในสังคมอย่างถูกกฎหมายหมายหรื อกฎระเบียบที สังคมกําหนด
แม้จะไม่ผิดกฎหมาย แต่หากสังคมไม่ยอมรับ ก็ไม่ท าํ ผิด นอกจากนี ควรมีวิชาประวัติศาสตร์ ไทย ประวัติศาสตร์
ภูมิภาค และประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิน หน้าทีพลเมือง ศีลธรรม และสมบัติผดู ้ ี
หลักสู ตรสายวิชาชีวติ อาจจําแนกสาขาวิชาและมีโครงสร้างดังนี
1) ด้านคุ ณลักษณะประชาชน เน้นการพัฒนาประชาศึกษา และภาษาศึกษา การพัฒนาประชาศึกษาเน้น
วิชา หน้าทีพลเมืองไทยและศีลธรรม มุ่งให้เป็ นคนมรคุณธรรมและจริ ยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าส่ วนรวม มรรยาทไทย และสมบัติผทู ้ ีตามวัฒนธรรมไทย
2) ด้านภาษา มุ่งพัฒนาระบบการสอนภาษาไทย และภาษาท้องถินควบคู่กบั การศึ กษาภาษา ต่างประเทศ
โดยมุ่งเน้นภาษาไทยให้เป็ นภาษาหลักของประชาคมอาเซียน
3) โครงสร้ างหลักสู ตร ให้ค รอบคลุ ม หลัก สู ตรนิ ติศึก ษา จิตปั ญ ญาศึ กษา เศรษฐศาสตร์ ศึ ก ษา องค์ก ร
จัดการศึกษาศาสตร์ ศึกษา ชุมชนศึกษา นวัตกรรมศึกษา ประวัติศาสตร์และไทยศึกษา ครอบครัวศึกษา
และไทยศึกษา
(1) หลักสู ต รนิ ติศึ ก ษา มุ่ งสร้ างสํานึ ก ในความสําคัญ ของ กฎหมาย ตังแต่ ระดับ อนุ บ าลจนถึ ง
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มัธยมศึกษา มีครู สอนกฎหมายในโรงเรี ยน มิใช่มีแค่นิติกร แต่นิติกรเป็ นครู สอนวิชากฎหมาย
ได้
(2) หลักสู ตรตามแนวจิตปั ญญาศึกษา (Contemplative Education) ครอบคลุมหลักสู ตรการศึกษา
แบบ "ผุดรู ้ นิยม จากหลัก ปั ญญทัศนศาสตร์ (Illuminating Science) ตามแนวพุทธศาสตร์ ใน
บทสวดพระธรรมคุณ ทีเน้น "การจําแนกคําสอนให้ดีและแพร่ กระจายความรู้ (ภควตาธ้มโม)
ให้ไปปรากฏทุกทีทุกเวลา เพือให้ปฏิบตั ิตามจะรู ้ได้เฉพาะตนทันที (สันทิฐิโก อกาลิโก) กล้า
ชวนคนอืนว่า มาเถิ ดมาลองทําดู (เอหิ ปั สสิ โก) ตังใจทํา (โอปนยิโก) แล้วจะได้รู้ได้เห็ น จะ
ประจักษ์ดว้ ยตนเอง (ป้ จจัตตังเวทิตพั โพ) ดังทีผูไ้ ด้ธรรมวิเศษ (วิญ ูชน) ได้ทาํ สําเร็ จมาแล้ว"
(วิญ ูหิติ) เพือให้ผศู้ ึกษาด้วยการปฏิ บตั ิจะได้รู้เท่าทันสภาพทีเป็ นจริ ง ด้วยการละชัว ทําดี ทํา
ใจให้ใส เพือรองรับพลังบุญทีจะนําไปใช้ขบั เคลื อนจิต (จิตตานุ ภาพ) และยังสังขารให้ดาํ รง
อยู่ เพือสร้างสมบุญไปโป่ งและลอยใจของเรา และพาผูป้ ฏิบตั ิสู่แดนนิพพาน +
(3) หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ศึกษา เพือสอนให้ประชาชนหวงแหน และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทีมี
จํากัดให้เหลือไว้ให้ลูกหลาน มิใช่ปล่อยให้ต่างชาติมากอบโกยเพราะเห็นแก่เศษเนื อทีพวกมัน
โยนให้ โดยเฉพาะการผลิตทีสามารถและการบริ โภคทีฉลาด จัดหลักสู ตรเพือพัฒนาความเป็ น
ผูผ้ ลิตทีสามารถและเป็ นผูบ้ ริ โภคทีดี
(4) หลักสู ตรองค์กรจัดการศึกษาศาสตร์ ศึกษา เพือพัฒนาระบอบการปกครองทีเหมาะกับบริ บท
ไทย เช่น ระบบธรรมานราธิ ปไตย ทีเน้นการปกครองโดยคนดี โดยเฉพาะเพือการสร้างและ
เป็ นพลเมืองดี
(5) หลักสู ตรชุ มชนศึกษา เพือสร้างสํานึกรักถิน ป้ องกันการอพยพและลีภัยการศึกษาจากเมืองเล็ก
ไปเมื องใหญ่ เพราะคิ ดว่าคุ ณภาพการศึ กษาดี กว่า และมันใจว่าจะสอบเข้ามหาวิท ยาลัยได้
มากกว่า เรี ยนในโรงเรี ยนในท้องถิน และความเชือทีว่าจะได้เพือนไว้อุปถัมภ์ในอนาคตแบบ
ไทยๆ
(6) หลัก สู ตรนวัตกรรมศึ ก ษา เพื อเน้น พัฒ นานัก เรี ย นให้ เป็ นนวัต กร เพื อจะได้เติ บ ใหญ่ เป็ น
ประชาชนนักพัฒนา เพือคิดค้นสิ งใหม่และมีอาํ นาจแข่งขันได้
(7) หลักสู ตรประวัติศาสตร์ ศึกษา เพือพัฒนาระบบการศึกษาประวัติศาสตร์ ชําระประวัติศาสตร์
และจัดทําชุ ดประวัติศาสตร์ ศึกษาอย่างมี หลักคิดและหลักการ เพือป้ องกันการสู ญหายของ
ความเป็ นสยามหรื อไทย โดยเฉพาะชาวพุทธ เพราะวิชาประวัติศาสตร์ ทีถู กต้องเป็ นทางเดียว
ที เยาวชนไทยจะสํานึ ก คุ ณ ค่ าความเป็ นไทย ปลดเปลื องประวัติศาสตร์ ไทยให้ พ ้น จากการ
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ครอบงําของแนวคิดฝรัง
(8) หลักสู ตรท้องถิ นศึกษา เพือให้การศึ กษาแก่ ประชาชนในท้องถิ นต่างๆ เพือให้ประชาชนได้
รู ้จกั จุดเด่ น จุ ดด้อยของชุ ม ชนตนเอง โดยเฉพาะชุ มชนในถิ นทุ ระกันดาร มีถิ นฐานตามชาย
ขอบได้ศึกษาเล่า เรี ยนภาษาไทย และเปิ ดโอกาสให้สามารถอ่านและเขียนภาษาท้องถิ น ส่ วน
การพูดกับการฟังผูเ้ รี ยนสามารถพูดและฟั งในชีวติ ประจําวันได้
(9) หลักสู ตรครอบครัวศึกษา (Family Education) เพือให้การศึกษาครอบครัวในการสร้างเด็กให้
เป็ นคนดี ให้มีสมดุลระหว่าง ความดีกบั ความเก่ง
(10) พัฒนาหลักสู ต รไทยศึกษา องค์กรจัดการศึ กษาพึงให้การศึกษาแก่ เยาวชนด้านวัฒ นธรรม
ขนบทํ า เนี ยมประเพณี หลั ก ของชาติ การเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
ประวัติศาสตร์ ไทย โดยกําหนดให้อยูใ่ นหลักสู ตรทังระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และ
ท้องถิน โดยเฉพาะอย่างยิงประวัติศาสตร์ ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิ น เพือให้เยาวชน
ไดัตระหนักในรากเง้าของตนเอง ทีมีการสร้างปูมบ้านปูมเมือง.
2. . หลักสู ตรสายวิชาชี พ —เป็ นหลักสู ตรทีมุ่ งให้ ความรู ้ และประสบการณ์ เกี ยวกับอาชี พ ที นักเรี ยน
สามารถนําไปประกอบอาชีพเลียงตนเองและครอบครัวเมือสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว จําแนกเป็ นการงานเพือดํารงชีวิต
ครอบครัวและการงานเพือสร้างรายได้
การงานเพือดํารงชีวติ ครอบครัว มุ่งให้ดาํ รงตนในฐานะบุตรธิดาทีต้องช่ วยงานบ้าน และบิดามารดามทีต้อง
ดูแลบ้าน และเลียงดูบุตรธิดา
การงานเพือสร้างรายได้ คืออาชีพที ทีมีค่าแรงเป็ นรายได้ทงเงิ
ั นสด (In case) และผลตอนแทนทีไม่เป็ นตัว
เงิน (In kind) จําแนกเป็ น ระดับ คื อ อาชี พทีใช้ทกั ษะระดับต้น (Unskilled) อาชี พทีต้องใช้ทกั ษะชันสู ง (Skilled)
และอาขีพทีใช้ทกั ษะระดับกลาง (Semi-skilled)
ระดับทักษะอาชี พทัง ระดับนี เป็ นตัวกําหนดความสามารถในการประกอบอาชีพที ใช้ทกั ษะ ความรู ้และ
ความสามารถตําสู งต่างกัน จึงมีรายได้หรื อค่าตอบแทนต่างกัน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชี วศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ต้อง
พัฒนาหลักสู ตรสายอาชีพเพือสร้างผูม้ ีทกั ษะระดับต้น และทักษะระดับกลาง
ส่ วนสถาบันอุดมศึกษาระดับปริ ญญาตรี และสถาบันอาชีวศึกษา ต้องพัฒนาหลักสู ตรสําหรับพัฒนาความรู ้
ความสามารถและทักษะระดับสู ง บางสาขายกระดับเป็ นวิชาชี พชันสู ง (Profession) ในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท
และปริ ญญาเอก โดยมีองค์กรวิชาชีพเป็ นผูก้ าํ หนดและควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ
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หลักสู ตรสายอาชี พ ประกอบด้วยวิชาชีพสากลและวิชาชีพท้องถิ น
การจัด หลักสู ตรอาชี วศึกษา ควรจัดระบบการประเมิ นหลักสู ตร ที สอดคล้องกับกลไกการตลาดและ
ความต้องการทุกระดับและเป็ นทียอมรับของผูใ้ ช้ผปู ้ ระกอบการ โดยประเมินหลักสู ตรร่ วมกัน หลักสู ตรอาชีวะด้าน
การอาชีพ เทคนิค ต้องเป็ นรุ กเชิงการตลาดทุกแห่งในการสร้างผลิตภัณฑ์ อาทิ “1 ช่าง ผลิตภัณฑ์” ในโรงเรี ยนและ
โรงงาน เปิ ดโอกาสให้ ตงร้
ั านค้าสําหรับ ฝึ กประสบการณ์ อ าชี พ หน้าสถานศึ กษาหรื อสถาบัน อุดมศึก ษา เพื อให้
นักศึกษาได้ฝึกงานในสถานประสบการณ์ทีตังในทําเลทีเหมาะสม
2. . หลักสู ต รสายวิ ชาการ—เป็ นหลัก สู ตรที มุ่ งให้ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ภาคหลัก การและทฤษฎี
ผสมผสานการปฏิบตั ิเพือสร้างองค์ความรู ้ใหม่ หรื อส่ งเสริ มความรู ้วิชาการและวิชาชีพ
สถาบันทีรับผิดชอบสายวิชาการได้แก่ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ทีต้องพัฒนาหลักสู ตรวิชา
ต่างๆ เพือให้นกั เรี ยนนักศึกษามีความรู ้ตามมาตรฐานทีกําหนด
หลักสู ตรวิชาการ ประกอบด้วยวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาทีเน้นสาระสากล
2. . หลักสู ตรสายประสบการณ์ —เป็ นหลักสู ตรที มุ่งบูรณาการความรู ้ และประสบการณ์สายวิชาชี พ
และวิชาการสู่ การประยุกต์ในสถานการณ์จริ ง มุ่งผูเ้ รี ยนทีมีประสบการณ์และประสงค์จะได้รับหลักการและทฤษฎี
เพือเสริ ม เติมเต็มและรองรับแนวปฏิบตั ิทีนักศึกษาได้เรี ยนและพานพบจากประสบการณ์
สถาบัน การศึ ก ษาที ต้องพัฒ นาหลักสู ต รสายประสบการณ์ ไ ด้แ ก่ สถาบัน อุด มศึ ก ษาที เปิ ดสอนระดับ
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก

3. แนวทางการพัฒนาหลักสู ตร
แนวทางการพัฒ นาการพัฒ นาหลักสู ตรให้คาํ นึ งถึ งสายการจัด การศึกษา ระดับการศึกษา และสาระหลัก สู ตรที มี
สมดุ ลระหว่างสาระไทยตามศาสตร์ และวิท ยาการไทย คือสาระทีเปิ ดสอนและสาระเทศ คือ สาระทีเปิ ดสอนตาม
ศาสตร์ และวิทยาการต่างประเทศ
3.1 อิงจุดมุ่งหมาย หลักสู ตรทุกสายการศึกษา ทุกระดับการศึกษาและทุกสาระ ต้องอิงจุดมุ่งหมายการศึกษาที
มุ่งเน้น
) ด้านจริ ยศึกษา คือพัฒนาประชาชนให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นเยือกเย็นสุ ขุม เป็ นคนดี มีความอดทนอด
กลัน ดํารงตนในสังคมอย่างมีความสุ ข และมีจิตอาสาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตนหรื อส่ วนกลุ่ม
) ด้านหัตถศึกษาและอาชี วศึกษาคือพัฒนาประชาชนให้มีทกั ษะความชํานาญ และสมรรถนะในการประกอบ
อาชีพทังในระดับวิชาชีพและวิชาชีพชันสู ง
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) ด้านวิทยศึก ษาคือพัฒนาประชาชนให้มีความรู ้ ประสบการณ์ ในศาสตร์ วิท ยาการ เทคโนโลยี ศิลปกรรม
วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทยและสากล
) ด้านพลานามัยศึกษา คือให้ประชาชนมีสุขภาพและร่ างกายแข็งแรง และมีสุขนิสัยที ดี
) ด้านทักษชี วิตศึกษาคือให้ประชาชนมีความสามารถดํารงตนอย่างมีความสุ ขในสังคมโลกทีเต็มไปด้วยการ
แข่งขันชิ งดี
6) ด้านเทคโนโลยีและสื อสารการศึ ก ษาคื อให้ป ระชาชนมี ความรู้ ค วามสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ
สารสนเทศเพือการดํารงชีวิต การทํางานและการศึกษาหาความรู ้อย่างต่อเนื อง ตลอดชีวิตได้ทุกทีทุกเวลา
3.2 มีความหลากหลาย หลักสู ตรการศึกษาทุกระดับ ต้องมีลกั ษณะหลากหลาย ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับ โดยมุ่ งพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของเอกัตบุ ค คลให้เหมาะสมแก่ วยั และศัก ยภาพตามบริ บ ทที สถานศึ ก ษาหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาให้บริ การ
3.3 เน้ นประสบการณ์ รู ปแบบหลัก สู ตรให้ เน้ น หลั ก สู ตรแบบอิ ง ประสบการณ์ (Experience-Based
Curriculum) และหลักสู ตรอิ งสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) แทนหลักสู ตรแบบอิงเนื อหา (ContentBased Curriculum) เพื อจัด การเรี ย นการสอนแบบเผชิ ญ ประสบการณ์ หรื อการสอนแบบอิ งสมรรถนะ เพื อให้
สามารถจําลองชีวิตจริ งในสถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษา
3.4 เน้ นการพัฒนาความเป็ นคนไทย สาระของหลักสู ตร ทังทีเป็ นสายวิชาชี วิต สายวิชาชี พ สายวิชาการ
และสายประสบการณ์ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้เติบใหญ่เป็ นคนไทย ให้มีทกั ษะในการประกอบอาชี พและความสมดุ ล
ด้านความรู ้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
3.5 เน้ นสาระไทย หลักสู ตรระดับประถมศึกษา เน้นหลักสู ตรตามสาระไทยในส่ วนที เกียวกับสภาพปั ญหา
ในชุ มชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพือเป็ นสมาชิ กทีดี ของครอบครัว ชุ มชน สังคม
และประเทศชาติ
3.6 หลักสู ต รระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา เน้น หลัก สู ตรที บรรจุ ส าระเทศ เน้น สายวิ ชาชี พ และวิช าการเพื อการ
ประกอบอาชี ว ะ ส่ วนระดับ อุ ด มศึ ก ษาให้ เน้น สายวิช าขี พ วิช าการ และสายประสบการณ์ เพื อให้ ก้า วทัน การ
เปลียนแปลงของโลกและดํารงตนอย่างมีความสุ ขในสังคมโลกาภิวตั น์
3.7 หลักสู ต รระดับอุดมศึ กษา เน้นสมดุล ของสาระไทยและสาระเทศ มิ ใช่ เน้นสาระเทศอย่างเดี ยว เพือ
ฟื นฟู พัฒนา อนุ รักษ์และเผยแพร่ ศิลปวิทยา เทคโนโลยี ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีไทย และจัด
สอนสาระเทศเพือให้มีความรู ้ สากล และมุ่งหมายเฉพาะทีจะพัฒนาวิชาชี พชันสู งและวิชาการระดับสู ง ทีเน้นการ
ค้นคว้า วิจยั เพือพัฒนาองค์ความรู ้และพัฒนาสังคม
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ให้มีหลักสู ตรทีมุ่งพัฒนาระบบส่ งเสริ มกี ฬา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ไทคยที สะท้อน
บริ บทระดับชาติ ระดับภูมิภาคและท้องถิน
การ ปรับหลักสู ตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้เน้นเสริ มสร้าง "ลู่ประสบการณ์วิชาชีพ" หรื อ ช่องทาง
วิช าชี พ (Professional Channel) เช่ น ลู่ วิ ศ วะ ลู่ ธุ รกิ จ ลู่ ศิ ล ปกรรมดนตรี ลู่ วิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ ลู กี ฬ า ฯลฯ เพื อ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนค้นพบตนเองและฝึ ดให้มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ เพือสร้างนวัตกรรมในสายทีตนเองชอบตังแต่
เป็ นเด็ก

ส่ วนที ๓.๕
ผู้เรียน
_______________________________

1. แนวนโยบายเกียวกับการปฏิรูปผู้เรียน

คุ ณ ภาพนักเรี ยน นัก ศึกษาและผูเ้ รี ยนทุ กระดับ เป็ นภารกิจสําคัญของการจัดการศึกษา องค์กรจัดการศึ กษาต้อง
ประกันการจัดการศึกษาทีมีประสิ ทธิ ภาพ เพือผลิ ตผูส้ ําเร็ จการศึกษาและบัณฑิ ตทีเติบใหญ่เป็ นชาวไทยทีมีคุณภาพ
มี ความเป็ นคนไทย มี อุดมการณ์ และเป้ าหมายชี วิต มี ความเป็ นคนไทย ภาคภูมิใจในศาสตร์ วิทยาการ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วิถีธรรมาประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ มีจิตทีเปี ยมด้วยสัมฤทธิ คติคือมองตนดี เชื อมันว่า
ตนมีความสามารถทีจะทําการใดๆ ได้สาํ เร็ จ ดํารงตนในทางแก่งความดี และดํารงวิถีชีวติ ไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข มีความรู ้ประสบการณ์ทงที
ั เป็ น
สาระไทยและสาระสากล เพือให้สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีคุณภาพ สามารถปกป้ อง
ผลประโยชน์ของชาติจากการเอารัดเอาเปรี ยบโกงชาติโกงแผ่นดินของคนในชาติทีเห็ นแก่ประโยชน์ส่วนตนและ
ส่ วนกลุ่ม และต่างชาติทีหวังครอบครองครอบงําและกอบโกยทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติไทย
องค์กรจัดการศึกษาต้องมีแนวคิดว่า ผูเ้ รี ยนทุกระดับ ทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนได้ จัดและส่ งเสริ ม
ตามหลักพหุ ปั ญญา การเรี ยนการศึกษาต้องไม่สูญเปล่า สถานศึกษา ครู ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครองต้องร่ วมมือกันและ
ร่ วมรับผิดชอบ
รัฐและท้องถิ นต้องจัดการศึกษาทีมีประสิ ทธิ ภาพ เพือผลิ ตผูส้ ําเร็ จการศึกษาและบัณฑิ ตให้เติ บใหญ่เป็ น
ชาวไทยทีมีคุณภาพ
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องค์ก รจัดการศึ ก ษาจัดสรรงบประมาณให้ระหว่างเรี ยนอย่างมี เ งื อนไข ส่ งเสริ ม การฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พผูเ้ รี ยนสามารถเสนอโครงการขอรับทุนหรื อกู้ยืมเงินหารายได้หรื อร่ วมกันตังบริ ษ ทั ห้างร้ าน โดยเน้น การ
พัฒนาคุ ณ ลักษณะผูเ้ รี ยน คุ ณ สมบัติผูเ้ รี ยน การพัฒ นาสรรถนะผูเ้ รี ยน การประเมินพฤติกรรมผูเ้ รี ยน สวัส ดิ การ
รางวัล การเลือนชันผูเ้ รี ยน การจัดการศึกษาผูเ้ รี ยนกลุ่มพิเศษ และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

2. คุณลักษณะผู้เรียนทีพึงประสงค์
ระบบการศึ กษาต้องมีการกําหนดคุ ณลักษณะผูส้ ําเร็ จการศึกษาหรื อบัณฑิ ตทีพึงประสงค์เพือเป็ น “ตุ๊กตา” ให้การ
พัฒนาคนเป็ นไปตามความต้องการของสังคม
การจัดการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดีและเก่ง เน้นความดีนาํ ความรู ้ความสามารถ มาใช้ในการ
คิดริ เริ มสร้างสรรค์ นวัตกรรม ทีครอบคุลมแนวคิ ดใหม่ ระบบใหม่ แนวปฏิบตั ิ กฎ ระเบียบใหม่ และสิ งประดิ ษฐ์
ใหม่ เพื อพัฒ นาการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยที มี พ ระมหากษัต ริ ย์เป็ นพระประมุ ข กอร์ ป ด้ว ยคุ ณ ธรรม
ศีลธรรม และจริ ยธรรม คือ มีความกตัญ ู กตเวที มีอุดมการณ์ เพือชาติและส่ วนรวม มีความอดทน อดกลัน ไฝ่ หา
ความรู ้เป็ นนิ ตย์ รักษาระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย มีความเข้มแข็งทังกายและใจ เอาชนะฝ่ ายตําคือความโลภ โกรธ
และหลงได้ ช่ วยตนเองได้ด้วยการมี ส ติ รู้ตน รู ้ดีรู้ชัว รู ้ ถูก รู ้ ผิด และรู ้ ควรไม่ควร โดยองค์ก รจัดการศึกษาต้องมุ่ง
พัฒนาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ดงั นี
1) ให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะชี วติ ทีเริ มจากการพัฒนาอารมณ์ให้เป็ นผูท้ ีมีเยือกเย็นสุ ขุม เป็ นคนดี มีความอดทน
อดกลัน หนักเอาเบาสู ้ ทํางานร่ วมกับ ผูอ้ ืนได้ดี มีส ติปัญญา ปฏิ ภาณไหวพริ บ แก้ปัญหาได้ และมีจิตวิญญาณเพือ
ส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตัว
2) ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนสมบูรณ์ มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์เพือพัฒนาสิ งใหม่ กล้าคิดต่างทําต่าง และ มีสมดุล
ระหว่างการงานและการพักผ่อน
3) ให้ผเู ้ รี ยนมีวิญญาณวิญ ูชน ทีกอร์ ปด้วยสัมมาทิฐิ คือ เชื อว่า ทานมีผล การพลีกรรม การสังเวยมีผล
วิบากกรรมดี ชัวมี มารดามีพระคุ ณ บิดามีพระคุ ณ โลกนี มี (นรก เปรต อสุ รกาย สัตว์ดิรัขฉาน มนุ ษ ย์
เทพ เทวา พรหม นิ พพานมี) โลกหน้ามี (ชาติก่อน ชาติหน้ามี) โอปปาติกะมี (ผี) และสมณะชีพราหมณ์
ผูร้ ู ้แจ้งด้วยปัญญาอันยิงมี
4) ให้ผูเ้ รี ยนเติบ ใหญ่ เป็ นผูท้ ี ได้รับการกล่ อมเกลาด้านจิ ตใจด้วยสุ นทรี ยภาพเชิ งปฏิบตั ิ ด้วยการจัดสาระ
ของกระบวนการให้มีหัวใจดนตรี มีหัวใจศิลปะ มีหวั ใจการแสดง การเล่น และการออกกําลังกาย และมี
หัวใจทีได้รับการพัฒนาจิตวิญญาณ
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5) ให้ผูเ้ รี ยน เป็ นคนดี และเก่ง เป็ นผูม้ ีคุณธรรมนําความรู ้ สร้างคนดี ให้แผ่นดี ด้วยศาสตร์ พระราชา สร้ าง
ปัญญาด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนานักเรี ยนให้มี เป้ าหมายและอุดมการณ์ชีวิต
7) ให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยน การแสดงความคิดเห็น ไม่ปิดกันความคิดนักเรี ยน

3. แนวทางพัฒนาผู้เรียน
ในการพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้มี คุณ ลักษณะที พึงประสงค์ องค์กรจัด การศึ ก ษาต้องจัด กระบวนการเรี ยน จัด สวัสดิ ก าร
รางวัล การเลือนชันผูเ้ รี ยน และจัดการศึกษาผูเ้ รี ยนกลุ่มพิเศษ และผูด้ อ้ ยโอกาส
1) กระบวนการพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้เน้นการเรี ยน ประเภท ได้แก่ การเรี ยนรู ้ การเรี ยนคิ ด การเรี ยนทํา การ
เรี ยนแก้ปัญหา การเรี ยนเพือเป็ นตัวของตนเอง และการเรี ยนเพือดํารงชี วิตอย่างมี ความสุ ข การเรี ยนรู ้
อย่างเดียว จะกระทําไม่ได้
2) ต้องพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้มี ศกั ยภาพทางจิต ใจ ทางกาย และวิญญาณอย่างมี ศ กั ดิ ศรี ความสุ ข มันคง และมี
ระเบียบวินยั
3) ต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มียอมรับคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับตระหนักและนับถือศาสนาและลัทธิ
ความเชืออืน
4) ต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ มีทกั ษะชี วิต ทักษะความเป็ นผูน้ าํ ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการประกอบการงาน และมีความเชื อมันในตนเอง เพือให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาศักยภาพของตน
อย่างเต็มที
5) จัดหาหรื อจัดให้มีสิ งอํานวยความสะดวกทางวิชาการ และอุป กรณ์ กีฬ า พร้ อมจัดหอพัก นักเรี ยนตาม
ความเหมาะสม และเตรี ยมนักเรี ยนในการดํารงชีวติ สําหรับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
6) พัฒ นาผูเ้ รี ยนให้ อยู่ในสภาพแวดล้อมที เอื อต่อการเจริ ญ เติ บ โต ทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา และสามารถสื อสารกับผูอ้ ืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7) ต้องพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้ ได้ศึ ก ษาเล่ าเรี ย นกับ ครู อาจารย์ นัก วิช าการและวิท ยากรในท้องถิ นที มี ค วามรู ้
ความสามารถอย่างต่อเนื องด้วยการจัดบรรยากาศการทํางานที ดี และส่ งเสริ ม ความเจริ ญก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ
8) ต้องจัดระบบการให้การบ้าน การมอบหมายงาน อย่างเหมาะสม เพือมิให้มอบงานทีควรทําในเวลาเรี ยน
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ไปเป็ นการบ้านและสร้ างภาระผู ป้ กครอง และกําหนดสั ด ส่ ว นความสั ม พัน ธ์ ระหว่างวิ ช าการและ
ประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ
9) การบริ ห ารกองทุ น การศึก ษา--กองทุ น พัฒ นาครู ข องแผ่นดิ น กองทุ น พัฒ นาหรื อส่ งเสริ ม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา (แบบสสส.) โดยเงินเงินภาษีอากรของประชาชน หลีกเลี ยงการสนับสนุนการศึกาจากเงิน
บาปทังหลาย อาทิ ภาษีสุรา ยาสู บฯลฯ
10) พัฒนาระบบการลงโทษนักเรี ยน ทบทวนการลงโทษนักเรี ยนโดยยึดหลักการสังคมทีมีทงคนดี
ั
และไม่ดี
เพือการรักษาระเบียบวินยั
11) การจ่ายเงินสนับสนุ นงบประมาณรายหัวของนักเรี ยน การจ่ายเงินรายหัว น่าจะโอนจ่ายไปยังสถานศึกษา
โดยตรง เพราะเป็ นหน่วยใช้งบประมาณ และมีขอ้ มูลนักเรี ยนอยูใ่ นมือ
12) ต้องจัดการศึกษาให้เสมอภาพในด้านคุณภาพสําหรับโรงเรี ยนทีมีจาํ นวนนักเรี ยนน้อย และโรงเรี ยนทีมี
จํานวนนัก เรี ยนมาก เพื อแก้ปั ญ หาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที เกิ ด จากโรงเรี ย นในชนบทที มื นัก เรี ย นน้ อ ย
อัตราส่ วนครู /นักเรี ยนตํา แต่ครู ไม่ครบชัน
13) ในโรงเรี ยนขนาดเล็กต้องจัดระบบและดําเนิ นการให้มีชุดการเรี ยนการสอน ให้ครู แต่ละตนดูแลนักเรี ยน
มากกว่าหนึ งห้องเรี ยน และจัดการเรี ยนการสอนด้วยเทคโนโลยีและสื อสารการศึก ษา และจัดระบบ
เครื อข่ายกลุ่มโรงเรี ยนให้ครู อาจารย์หมุนเวียนไปสอนในวิชาทีโรงเรี ยนสมาชิ กขาดแคลน การยุบรวม
การยุบเลิกโรงเรี ยนขนาดเล็กจะกระทําไม่ได้
14) ต้อ งให้ มี ส มดุ ล ระหว่ างครู ก ับ นั ก เรี ยน สํ า หรั บ รร. ในเขตเมื อ งมี นัก เรี ย นมาก หัอ งเรี ย นแออัด อัตราส่ วนครู /นักเรี ยน มาก โดยลดจํานวนนักเรี ยนหรื อใช้เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษามาจัดระบบ
การเรี ยนการสอนเพือพัฒนาโรงเรี ยนไปสู่ โรงเรี ยนภควันตภาพ (Ubiquitous School) และห้องเรี ยนภค
วันตภาพ (Ubiquitous Classrooms)
15) ต้องกําหนดบทบัญญัติวา่ ด้วย การกํากับดู แลนักเรี ยนทีเน้นการพัฒนา และดึงศักยภาพ จุดแข็งมาเสริ ม
และปรับจุดอ่อน ในความหมายส่ งเสริ มจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน และความหมาย "สิ กขา" (บาลี) ทีเน้น
การศึกษาให้เด็กได้รับ “อริ ยปริ ญญา” คือ ความไร้ราคะ โทสะ และโมหะ มกกว่า “โลกียปริ ญญา” ทีเน้น
ความรํารวย แก่งแย่งชิงดี และหลงในอํานาจ
16) จัดการศึ กษาเพือความปรองดอง ในกลุ่ม นักเรี ยนเมื อยังเยาว์ เพือสอนรู ้ จกั ให้อภัยและให้โอกาส ตาม
หลักนิ ติธรรม โดยสมดุลนิ ติศาสตร์ และองค์กรจัดการศึกษาศาสตร์
17) พัฒนาระบบทรัพยากรการเรี ยน เพือให้นกั เรี ยนมี แบบเรี ยน และครู มี สือการสอนในรู ปชุ ด การสอน
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อย่างครบถ้วนตามสาระหรื อรายวิชา เพือมิให้เป็ นภาระผูป้ กครอง
18) มีการประเมินการเรี ยนของนักเรี ยนครบวงจร ทังก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน หลังเรี ยน และติ ดตามผลเมือ
นักเรี ยนสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว
19) สถานศึกษาต้องจัดระบบการดูแล ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและสังคมแก่นกั เรี ยน อย่างจริ งจัง การ
ไล่นักเรี ยนออกจากโรงเรี ยนจะกระทําไม่ได้ หากนักเรี ยนไม่สามารถศึกษาในโรงเรี ยน องค์กรจัดการ
ศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ได้รับการศึกษาด้วยวิธีการทีเหมาะสม
20) ให้ทอ้ งถินและชุมชนมีบทบาทในการจัดการศึกษา ภายใต้การกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
21) จัดระบบให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาเล่าการเรี ยนได้ตลอดชีวติ เพือพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและวิชาการ
22) ก่อนสําเร็ จการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะในสานวิชาชีพ ต้องให้นกั เรี ยนได้ฝึกประสบการณ์ วิชาชี พ ใน
รู ปแบบ คือ ( ) สหกิ จศึกษา (Cooperative Ed) -เรี ยนครบหลัก สู ต ร แล้วไปทํางานอย่างน้อย ภาค
การศึกษา (2) บูรณกิ จศึก ษา (Work-Integrated Education-WIE) -เรี ยนเช้าทํางานบ่าย หรื อ เรี ยน วัน
ทํางาน วัน หรื อ ยืดหยุ่นแล้วแต่นัดหมาย หรื อ ( ) แบบผสมผสาน—บูรณสหกิ จศึกษา (Cooperative
Work-Integrated Education) -เรี ยนแบบบูรณกิจศึกษา ก่อนสําเร็ จการศึกษาฝึ กแบบสหกิจศึกษา.

ส่ วนที ๓.๖
บุคลากรการศึกษา
_______________________________

1. แนวนโยบายเกียวกับบุคลากรการศึกษา
องค์กรจัดการศึ กษาพึ งจัดหาและบริ ห ารบุ ค ลากรการศึกษาให้ป ระกอบด้วย บุ ค ลากรฝ่ ายวิช าการ บุ ค ลากรฝ่ าย
บริ หาร และบุคลากรฝ่ ายปฏิบตั ิการ
1) บุคลากรฝ่ ายวิชาการ หมายถึงผูท้ าํ หน้าทีเกียวกับการวางแผน เตรี ยมการ ดําเนินการ เทคโนโลยีและสื อการ
แหล่ งวิทยาการ พัฒ นาองค์ความรู ้ ใหม่ ปรับเปลี ยนพฤติก รรมและให้คาํ ปรึ กษา และประเมิ นการศึกษา
ประกอบด้ว ย ครู อาจารย์ (ประจํา ชัน ประจําวิช า และประจํา ศู น ย์ค วามรู ้ ศู น ย์ป ระสบการณ์ และ
ศูนย์บริ การ) ครู /อาจารย์เทคโนโลยีการศึกษา ครู /อาจารย์บรรณารักษ์ ครู /อาจารย์วิจยั ครู /อาจารย์จิตวิทยา
การศึกษา ครู /อาจารย์แนะแนว และครู /อาจารย์วดั และประเมินผล
ครู /อาจารย์ ในวรรคหนึ ง ประเภท ได้แก่ ครู /อาจารย์เทคโนโลยีการศึกษา ครู /อาจารย์บรรณารักษ์
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ครู /อาจารย์วิจยั ครู /อาจารย์จิตวิทยาการศึกษา ครู /อาจารย์แนะแนว และครู /อาจารย์วดั และประเมินผล มี
หน้าที ปฏิ บ ตั ิ งานวิช าการเพื อช่ วยให้ก ารถ่ ายทอดความรู ้ และประสบการณ์ ของครู /อาจารย์ป ระจําชัน
ประจําวิชา และประจําศูนย์ความรู ้ ศูนย์ประสบการณ์ และศูนย์บริ การ ดําเนินไปอย่างมีคุณภาพ
2) บุคลากรฝ่ ายบริ หาร หมายถึง ผูท้ าํ หน้าทีวางแผน จัดองค์กร ควบคุ ม กํากับ ดูแล สื อสาร ประสานงาน และ
ทําความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก ระดมและจัดสรรทรัพยากร (การเงินและงบประมาณ) รายงานผล
การทํางาน และประเมินการทํางาน ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการ ผูจ้ ดั การทัวไป อาจารย์ใหญ่ ครู ใหญ่
3) บุคลากรฝ่ ายปฏิ บตั ิการ หมายถึง ผูส้ นับสนุ นการดําเนินงานของฝ่ ายวิชาการ และฝ่ ายบริ หาร ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที ฝ่ ายบริ ห าร ได้แก่ ผูจ้ ดั การสํานัก งาน เจ้าหน้าทีลอจิ ส ติ กส์ เจ้าหน้าที เทคโนโลยีส ารสนเทศ
(ธุ รการ สารบรรณ และจัดเก็บข้อมูล) เลขานุ การกิจ (เลขานุการ) เจ้าหน้าทีเทศรักษ์ (ดู แลอาคารสถานที)
นักปฏิบตั ิการสื อการศึกษา นักปฏิ บตั ิการจิตวิทยาโรงเรี ยน นักปฏิบตั ิการนักแนะแนว เจ้าหน้าทีคมนาคม
เจ้าหน้าทีพัสดุ เจ้าหน้าทีพิทกั ษ์มลภาวะ เจ้าหน้าทีพิทกั ษ์ความปลอดภัย
4) ให้ส่ งเสริ ม และพัฒนาวิท ยากรท้องถิ นและภูมิ ภาคและนักปราชญ์วิถีไทย ในสายวิชาชี วิตหรื อวิชาการ
เพือให้มีส่วนร่ วมในการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์แก่ครุ และนักเรี ยนในภูมิภาคหรื อท้องถิ นโดย
การคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติขึนบัญชี วทิ ยากรท้องถินและปราชญ์วิถีไทย เป้ นครู อาจารย์ประจําโรงเรี ยนหรื อ
กลุ่มโรงเรี ยน มีระบบการพัฒนา เลือนขันเลือนตําแหน่ง เช่นเดียวครู อาจารย์ในระบบปรกติ
5) เน้นคุณสมบัติผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและผูน้ าํ หน่วยงานหรื อศูนย์การศึกษา ควรคัดสรรและพัฒนาสมรรถนะ
ผูบ้ ริ หาร
6) ให้มีการวางแนการผลิตครู วิเคราะห์ อตั รากําลัง ความต้องการแล้วจึ งผลิ ตครู ให้ได้จาํ นวนตามทีต้องการ
แก้ปัญหาครู ตกงาน เน้นการกระจายอํานาจ ให้โรงเรี ยนเป็ นนิติเอกัตบุคคลอย่างแท้จริ ง
7) ต้องพัฒนานักการศึกษามืออาชีพ
8) ลดเจ้าหน้าทีในกระทรวงศึกษาธิ การ เพือนําอัตรามาบรรจุครู ให้กระทรวงและสํานักงานมีบุคลากรน้อย
ทีสุ ด

2. แนวทางการผลิต และพัฒนา และบริหารบุคลากรการศึกษา
1) ให้มีระบบ กระบวนการผลิ ต การพัฒนาบุ คลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที เหมาะสมกับ
การเป็ นวิชาชีพชันสู ง ได้มาตรฐานสากล มีค่าตอบแทนตามมาตรฐานและสวัสดิการ
โดยการกํากับและประสานให้สถาบันทีทําหน้าทีผลิ ตและพัฒนาบุ คลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม
และมีความเข้มแข็งในการเตรี ยมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจาการอย่างต่อเนื อง
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2) ต้องพัฒนาระบบและกลไกในการผลิ ตและพัฒ นาครู อาจารย์ให้มีจิตวิญญาณและมีความรู ้ ความสามารถ
อย่างแท้จริ ง (องค์กรจัดการศึกษาธรรมนู ญแห่ งราขอาณาจักรไทย หมวด การปฏิรูประเทศ มาตรา
ข้อ )
3) ต้องพัฒนาระบบการสอบคัดเลื อก การตรวจข้อสอบ การคัดสรรคน และบรรจุครู อาจารย์ และบุคลากร
การศึกษาประเภทอืนให้ตรงกับวิชาเอก และตรงกับความเชี ยวชาญในวิชาชี พ โดยไม่เน้นครู ให้ครบชัน
เรี ยน แต่จดั ระบบให้นกั เรี ยนดูแลกันเอง ด้วยการพัฒนาระบบหัวหน้านักเรี ยน (Monitoring Systems) เพือ
เป็ นผูช้ ่วยครู อาจารย์ โดยเฉพาะในโรงเรี ยนขนาดเล็กทีจัดรวมเป็ นเครื อข่ายหรื อกลุ่ม โรงเรี ยนทีอยู่ใกล้
กันระยะ - กม.ด้วยการจัดตารางเรี ยนตารางสอนร่ วมกัน ใช้บุคลากรร่ วมกัน โดยมีเงินค่าพาหนะเบีย
เลียง ตามความเหมาะสม แก่โรงเรี ยนและครู ทีร่ วมโครงการ
4) ต้อ งมี ร ะบบพัฒ นา ครู อาจารย์เพื อเลื อนวิท ยฐานะและตํา แหน่ ง วิ ช าการ ทุ ก ระดับ อย่า งเข้ม ข้น มี
กฎระเบียบป้ องกันและแก้ปัญหาการจ้าง การรับจ้างการทําผลงานทางวิชาการและการวิจยั มีกระบวนการ
กลันกรองผลงานวิชาการทีครู อาจารย์ส่งเพือขอกําหนดตําแหน่ งและวิทยฐานะ และมี ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
วารสารวิจยั และวิชาการทีเชือถือได้
5) องค์ ก รจัด การศึ ก ษาต้อ งพัฒ นาระบบเรี ย กชื อเรี ย กตําแหน่ ง ให้ ส ะท้อ นศัก ยภาพบุ ค ลากรการศึ ก ษา
ขณะเดียวกันไม่เรี ยกชือทีกดขี ดูหมินบุคลากร ครู
6) ให้ส ถาบัน ผลิ ต บุ คลากรทางการศึ กษา อยู่ในรู ป วิท ยาลัยหรื อคณะ และ มี องค์ป ระกอบ ส่ วนคื อ ( )
สํานักวิชาการศึกษา (School of Education) เพือผลิ ตครู อาจารย์ และนักบริ หารการศึกษา ( ) สํานักวิชา
วิท ยาการการศึ กษา (School of Educational Science) เพื อสอนเนื อหาสาระวิชาการต่างๆ สําหรั บ ให้ค รู
อาจารย์ นําไปสอนและถ่ายทอดให้น ักเรี ยน นิ สิ ตและนักศึกษาในและนอกชันเรี ยน และ ( ) สํานักวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา (School of Educational Technology) สําหรับ ผลิ ตนักเทคโนโลยีและสื อการศึกษา
เพือทําหน้าทีออกแบบระบบ พัฒนาวิธีการการเรี ยนการสอน พัฒนาสื อการศึกษา พัฒนาสภาพแวดล้อม
การศึ ก ษา จัด การองค์ ค วามรู ้ แ ละระบบการจัด การ และพัฒ นาระบบการวัด และประเมิ น การศึ ก ษา
นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์
7) ให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา กําหนดอัตรากําลังและบรรจุบุคลากรการศึกษาประเภทครู อาจารย์
นักวิจยั นักบริ หารการศึกษา นักเทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัดและประเมินการศึกษา นักจิตวิท ยา
การศึ ก ษา นัก แนะแนวการศึ ก ษา นัก บริ ก ารการศึก ษา และบรรณารั ก ษ์ที มี จาํ นวนเพี ยงพอกับ ขนาด
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
8) องค์กรจัดการศึ กษาพึงจัด สรรงบประมาณและจัดตังกองทุนพัฒ นาครู อาจารย์ นักบริ หารการศึ กษา นัก
เทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัดและประเมินการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึกษา
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นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ
9) ให้ มี อ งค์ ก รวิช าชี พ การศึ ก ษาเพื อกํา กับ ดู แ ลกําหนดมาตรฐานครู อาจารย์ นั ก บริ ห ารการศึ ก ษา นั ก
เทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัดและประเมินการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึกษา
นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์ และบุ คลากรทางการศึกษาอืน มีฐานะเป็ นองค์กรอิสระภายใต้การ
บริ หารของสภาวิชาชี พ ในกํากับของกระทรวง มีอาํ นาจหน้าที กําหนดมาตรฐานวิชาชี พ ออกและเพิกถอน
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ กํากับดู แลการปฏิบ ัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชี พ และการ
พัฒ นาวิช าชี พ การศึ ก ษาทุ ก ประเภท แต่ จะเลื อ กปฏิ บ ัติแ ละก้าวก่ ายกระบวนการผลิ ตบัณ ฑิ ต รั บ รอง
หลักสู ตรและรับรองปริ ญญาไม่ได้ ตามมาตรา ขององค์กรจัดการศึ กษาธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2562
10) ให้ครู อาจารย์ นักบริ หารการศึกษา เทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัดและประเมินการศึกษา นักจิตวิทยา
การศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษาอืนทัง
ขององค์กรจัดการศึกษาและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามทีกฎหมายกําหนด
11) การจัดให้มีองค์กรวิชาชี พอาจารย์ นักบริ หารการศึกษา เทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัดและประเมิน
การศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอืน คุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ
ให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด ยกเว้นบุคลากรทางการศึกษาทีจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การศึ กษาใน
ศูนย์การเรี ยน สํานักวิชาชี พเฉพาะทาง การศึกษาทีบ้าน ผูบ้ ริ หารการศึกษาระดับเหนื อเขตพืนทีการศึกษา
และวิทยากรพิเศษทางการศึกษา และ อาจารย์ นักบริ หารการศึ กษา เทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัด
และประเมินการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา บรรณารักษ์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอืนในระดับอุดมศึกษา
12) ให้มีองค์กรกลางบริ หารงานเอกัตบุ คคลของข้าราชการครู อาจารย์ นักบริ หารการศึกษา เทคโนโลยีและ
สื อการศึ ก ษา นัก วัด และประเมิ น การศึ ก ษา นัก จิ ตวิท ยาการศึ ก ษา นัก แนะแนวการศึ ก ษา นัก บริ ก าร
การศึ ก ษา และบรรณารั ก ษ์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื น ของหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในระดั บ
สถานศึ กษาขององค์กรจัดการศึกษา และระดับ เขตพืนทีการศึ กษาเป็ นข้าราชการในสังกัดองค์ก รกลาง
บริ หารงานเอกัตบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริ หารงานเอกัตบุคคลสู่ เขต
พืนทีการศึกษา และสถานศึกษา ทังนี ให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
13) ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิ ทธิ ประโยชน์เกือกูลอืน สําหรับข้าราชการครู
อาจารย์ นักบริ ห ารการศึก ษา เทคโนโลยีและสื อการศึ กษา นัก วัดและประเมิ น การศึ ก ษา นัก จิตวิท ยา
การศึก ษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารั กษ์ และบุ คลากรทางการศึ กษาอื น
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เพือให้มีรายได้ทีเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ
14) ให้มี กองทุ นส่ งเสริ มครู อาจารย์ นักบริ หารการศึ กษา เทคโนโลยีและสื อการศึ กษา นักวัดและประเมิ น
การศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอืน เพือจัดสรรเป็ นเงินอุดหนุ นงานริ เริ มสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็ นรางวัลเชิดชูเกียรติ
ครู อาจารย์ นักบริ หารการศึกษา เทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัดและประเมินการศึกษา นักจิตวิทยา
การศึก ษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารั กษ์ และบุ คลากรทางการศึ กษาอื น
ทังนี ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
15) ให้การผลิ ตและพัฒนาบุคลากรครู อาจารย์ และบุคลากรการศึกษาทุกประเภทเป็ นความรับผิดชอบของ
สถาบันการศึกษา ในด้านพัฒนามาตรฐานหลักสู ตร โครงสร้างเนื อหาสาระตามทีสภาวิชาชี พกําหนด การ
จัดคณาจารย์ การเรี ยนการสอน และการประเมินผลตามเกณฑ์ทีกระทรวงศึกษาธิ การกําหนด
16) ต้องปรับปรุ งกฎหมาย ให้สภาวิชาชี พ คือ คุ รุสภา เป็ นองค์กรอิสระจํากระทรวงศึกษาธิ การ พือมิให้เป็ น
เครื องมือของฝ่ ายการเมือง กํากับดูแลโดยนักวิชาชีพการศึกษา เพือทําหน้าทีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ และ
ประเมินสมรรถนะและความสามารถของบัณฑิต แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายกระบวนการผลิต ในเรื องจํานวน
หน่วยกิต คณาจารย์ การเรี ยนการสอน การประเมิน และไปรับรองปริ ญญาไม่ได้ เพราะปริ ญญาอนุมตั ิโดย
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพมีหน้าวัดความสามารถของบัณฑิตให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุรุสภาต้องทําหน้าทีสภาจริ งๆ โดย มีตวั แทนครู อาจารย์ จังหวัดละ คน (ผูแ้ ทนปฐมวัยศึกษา
คน ประถมศึกษา คน มัธยมศึกษา คน อาชี วศึกษา คน การศึ กษานอกโรงเรี ยนและดารศึ กษาตาม
อัธยาศัย คน และอุดมศึกษา คน ) จํานวนรวม ไม่เกิน คน
คณะกรรมการคุ รุสภา ต้องเป็ นเครื องมื อของคุ รุสภา มิใช่ ผกู ้ าํ กับคุ รุส ภา มี ประธานคุรุส ภาเป็ น
ผูบ้ งั คับ บัญ ชา เลขาธิ ก ารคุ รุส ภา เป็ นกรรมการและเลขานะการ ประกอบด้วยตัวแทนกรรมการโดย
ตําแหน่ งและกรรมการที คุ รุส ภาคัด เลื อกและแต่ งตัง ทังกรรมการที เป็ นผู ้แทนคุ รุส ภาและกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ รัฐมนตรี หรื อผูบ้ ริ หารในหน่ วยงานกระทรวงศึกษาธิ การจะเป็ นประธานคณะกรรมการคุรุ
สภาไม่ได้ เพราะจะเป็ นการขัดผลประโยชน์ระหว่างผูผ้ ลิต ผูใ้ ช้บณั ฑิต และผูร้ ักษามาตรฐานวิชาชีพ
17) อาจารย์ นัก บริ หารการศึ ก ษา เทคโนโลยี และสื อการศึ กษา นัก วัดและประเมิ น การศึ ก ษา นัก จิตวิท ยา
การศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษาอืน การ
พัฒ นา มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ และการบริ ห ารงานเอกัต บุ ค คลของข้าราชการหรื อ
พนัก งานขององค์ก รจัด การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาที เป็ นนิ ติ เอกัต บุ ค คล ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตังสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายทีเกียวข้อง
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18) ให้หน่ วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรเอกัตบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาโดยนํา
ประสบการณ์ ความรอบรู ้ ความชํานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ นของเอกัตบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพือให้เกิ ด
ประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผทู ้ ีส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา
19) สวัส ดิ ก ารครู ขวัญ กําลังใจ พัฒนาระบบการให้ส วัส ดิก าร ส่ งเสริ ม ขวัญ และกําลังใจ ให้ เป็ นอาชี พ ที มี
เกียรติทงด้
ั วยวาทะและการปฏิบตั ิ มีกฎหมายรองรับการให้สวัสดิการครู ทีป้ องกันการฉกฉวยโอกาสของ
กลุ่ ม คนที มี อาํ นาจ นําเงิ น สมาชิ ก ไปหาผลประโยขน์ แ บ่ ง ปั น กัน เอง ป้ อ งกัน การแทรกแซงของฝ่ าย
การเมืองทีจะมากําหนดนโยบายให้คุณให้โทษ เพือประชานิ ยมหรื อกีดกันคนอืน เพือให้พรรคพวกของ
ตนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
20) สวัสดิ การเร่ งด่วนคือ บ้านพัดข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย ( ) บ้านพักครู ต้องมีประจํา
อําเภอ ทุ ก อําเภอ ในลัก ษณะเดี ยวกัน กับ แฟล็ ตทหารแฟลตตํารวจ เพื อให้ข ้าราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาจากต่างถินได้มีทีพักอาศัยสะดวกต่อการทํางาน ( ) ซ่ อมแซมบ้านพักแบบเก่าทีเป็ นไม้พุพงั
ให้มนคงและมี
ั
จาํ นวนเพียงพอกับความต้องการของครู โดยสร้างอาคารชุด เพือมิให้ครู ตอ้ งเดิ นทางไปเช้า
เย็นกลับ และ ( ) บริ การบ้านพักครู ไทยต้องเท่าเทียมข้าราชการสายอืน เช่น ทหารและตํารวจ
21) การเลือนวิทยฐานะ พัฒนาและกําหนดบทบัญญัติการเลือนวิทยฐานะครู ให้สอดคล้องกับธรรมชาติการ
ทํางานของครู โดยเน้นการวิจยั ห้องเรี ยน วิธีการเรี ยนการสอน การประเมิน การจัดสภาพแวดล้อม และ
การพั ฒ นานวัต กรรมการเรี ยนการสอน มิ ค วรนํ า แนวปฏิ บั ติ ก ารเลื อนตํ า แหน่ งวิ ช าการของ
ระดับ อุดมศึ กษามาใช้กบั การเลื อนวิท ยฐานะครู ทําให้ครู เสี ยเวลากับ การเตรี ยมเอกสารวิชาการ และมี
ระบบตรวจสอบการว่าจ้างสร้ างผลงานและการลักลอบ ลอกเลียนผลงานวิชาการ ด้วยการตรวจสอบการ
ลอกเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
22) ด้วยปรากฏว่า ผูท้ ีได้รับแต่งตังให้เป็ นกรรมการอ่านผลงานวิชาการจํานวนมาก ขาดคุณสมบัติ ไม่มีความรู้
ในเนื อหาสาระ ระเบียบวิธีวิจยั จึงควรมีการขึนบัญชี ผอู ้ ่านทีมีคุณสมบัติอย่างโปร่ งใส และให้ตรวจสอบ
ได้ ดังนัน จึงควรกําหนดมาตรฐานการเข้าสู่ ตาํ แหน่งให้เป็ นแนวเดียวกัน ไม่ควรมีหลายมาตรฐาน
23) องค์กรจัดการศึกษาพึง พัฒนาและจัดให้มีระบบลอจิสติกส์และเลขานุ การกิจประจําโรงเรี ยนเพือทําหน้าที
ด้านบริ หารทัวไป โดยมี การฝึ กอบรมการทําหน้าที ด้านธุ รการ สารบรรณ การติ ดต่อ สื อสาร ด้านลอจิ
สติกส์ และทําหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการต่างๆ ทีอาจารย์ใหญ่/ผอ.เป็ นประธาน โดยมีจาํ นวนเพียงพอ
สําหรับโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ห้ามมอบให้ครู ทาํ งานธุ รการ เพราะทําให้ครู ไม่มี
เวลาเตรี ยมการสอน ตรวจงาน พัฒนาตนเอง
24) ให้ จ ัด ระบบการใช้ วิท ยากรและนัก ปราชญ์ วิ ถี ไ ทย เพื อให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละ
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ประสบการณ์ในสายวิชาชี วิต โดยการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติขึนบัญชี วิทยากรท้องถิ นและปราชญ์วิถีไทย
เป้ นครู อาจารย์ประจําโรงเรี ยนหรื อกลุ่มโรงเรี ยน มีระบบการพัฒนา เลื อนขันเลือนตําแหน่ง เช่นเดียวครู
อาจารย์ในระบบปรกติ

4. ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์
ผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูบ้ ังคับ บัญชาองค์ก รตามอุ ด มการณ์ (ปรัช ญา ปณิ ธ าณ วิสัย ทัศ น์ และพัน ธกิ จ) จุ ด มุ่ งหมาย และ
นโยบายคณะกรรมการบริ หาร
1) ศึก ษานิ เทศก์เป็ นบุ ค ลากรสายบริ ห ารวิชาการ มีห น้าที ให้ ค าํ แนะนํา ปรึ ก ษา เกี ยวกับ ครู ด ้านการพัฒนา
หลักสู ตร การสอน การประเมิ น การกํากับดู แลนักเรี ยน และกิ จกรรมวิชาการอืนแก่ครู การแต่งตังผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งศึกษานิ เทศก์จึงควรคัดเลือกผูท้ ีมีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ การสอน เป็ นทียอมรับ
ของคณะครู โดยมีขนตอนที
ั
เหมาะสม
2) ให้มีขนตอนการได้
ั
ผบู ้ ริ หารและศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย กําหนดอายุการทํางาน และ
พิจารณาผลงานตามบันไดทีจะปูพืนสมรรถนะ
( ) สําหรับ ครู ใหญ่ (แปลว่า ผูค้ วรเคารพอย่างยิง) อาจารย์ใหญ่ (ผูป้ ระพฤติดีอย่างยิง) ควรต้องมีคุณสมบัติ
ประการคื อ ( ) เป็ นครู ดีเด่ น โดยการประเมิ นของนร. ผูป้ กครอง เพือนครู หรื อ ผูบ้ งั คับ บัญชา ( ) มี สุ ข ภาพดี
ความเยือ กเย็น สุ ขุม เป็ นคนดี มีความอดทนอดกลัน ทํางานร่ วมกับ ผู อ้ ื นได้ดี มี ส ติปั ญญา และมี จิตวิญ ญาณเพือ
ส่ วนรวม ( ) เคยเป็ น ศึก ษานิ เทศก์ อย่างน้อย ปี สําหรั บ รอง หรื อ ผูช้ ่ วย ( ) เคยเป็ น รอง หรื อ ผูช้ ่ วย สําหรั บ
อาจารย์ใหญ่ และ ( ) ต้องมีหลักฐาน คือ แฟ้มงานทีเก็บจากของจริ งอย่างต่อเนืองตังแต่เริ มเป็ นครู
( ) สําหรับ ศึกษานิเทศก์ มีคุณสมบัติตามข้อ และ เหมือนผูบ้ ริ หาร และมีคุณสมบัติเพิมเติม ข้อ คือ (1)
เคยเป็ นครู อ ย่างน้อย ปี หรื ออายุไม่ตากว่
ํ า ปี เพือให้ มีวุฒิ ภาวะสมกับ การเป็ นครู ส อนครู (2) มี แ ฟ้ ม สะสม
ผลงาน และ (3) ผ่านการคัดเลือก อาจจะมีการสอบเมือคุณสมบัติไม่ครบ ข้อข้างต้น
3) การผลิตครู ควรเป็ นระบบปิ ดแบบฝึ กหัดครู เดิม (แบบ ทหารจปร. ตํารวจ ร.ร.นายร้อยตํารวจ) เป็ นส่ วนใหญ่
4) การสรรหาผูบ้ ริ หารไม่ควรคัดเลือกโดยการสอบอย่างเดียว ควรใช้วธิ ีหลายอย่าง ไม่เช่นนันจะได้นกั สอบมา
เป็ นผูบ้ ริ หาร และควรมีการประเมินการบริ หารอย่างเป็ นระบบ
5) การเลือนวิทยฐานะ ทําให้ครู มีภาระจนไม่ได้สอน ผูบ้ ริ หารมีภาระประเมินหนักมาก ควรจะพิจารณาทังงาน
สอน งานเชิงประจักษ์และงานวิจยั หรื องานวิชาการ เพือพัฒนาครู ทีดี เป็ นครู ดีตลอดเวลาทีเป็ นครู
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ส่ วนที ๓.๗
โครงสร้ างและปัจจัยพืนฐาน
_______________________________
1. แนวนโยบายด้ านโครงพืนฐาน
ให้มีโครงสร้างพืนฐานและสาธารณู ป โภคควรเอือและรองรับการศึ กษาตลอดชี วิต และการศึกษาควบคู่ชีวิตของ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ และอาชีพ โดยเฉพาะเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายต้องให้ความร่ วมมือด้วย
อย่างยิง
1. อาคารเรี ยน อาคารประกอบ ควรออกแบบให้เอื อต่อการใช้งานของโรงเรี ยน มีการจัดสภาพแวดล้อม
โรงเรี ยน ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ โรงอาหาร โรงฝึ กงานทีสามารถเป็ นเวทีจาํ ลองสังคมเพือให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ
และออกไปประกอบอาชีพและดํารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
1. การจัด อาคารการศึ กษา ควรประกอบด้วยอาคารบริ ห าร อาคารเรี ยน (บ้านในโรงเรี ยน) อาคารหอ
ความรู ้ (ห้องสมุด ศูนย์ความรู ้ ศูนย์เอกสาร ศูนย์บรรณสาร) อาคารประสบการณ์ (ห้องปฏิบตั ิการวิชาต่างๆ) อาคาร
บริ การ อาคารสถานจัดประสบการณ์ วิชาชี พ สนามเด็ กเล่ น สนามกีฬา และศูนย์บูรณาการสายวิชาชี พตามความ
สนใจของนักเรี ยนและนักศึกษา
1. องค์กรจัดการศึกษาพึงจัด ให้มีเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษาเพือให้ผูเ้ รี น สามารถสื บ ค้น แสวงหา
ความรู ้ดว้ ยตนเอง สนับสนุ นให้มีระบบอินเตอร์ เน็ต ไวไฟ ความเร็ วสู งในทุกสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาใน
ทุกระดับ เพือให้ผเู ้ รี ยนไปเผชิญประสบการณ์จริ งโดยใช้โลกเป็ นห้องเรี ยน มีครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยน
เพือรองรับการศึกษาไร้ พรมแดน ให้ความรู ้ แพร่ กระจาย องค์กรจัดการศึกษาจําเป็ นที จะต้องจัดหาระบบ
อินเตอร์ เน็ ตความเร็ วสู ง ไวไฟสาธารณะฟรี ควรขยายอย่างทัวถึ งทุกชุ มชนหมู่บา้ น รองรับการศึกษาภควันตภาพ
(Ubiquitous Education) ทีมี การกระจายความรู ้ไปทุกแห่ งหนทุกเวลา เพือการศึกษาตลอดชี วิตหลากหลายรู ปแบบ
ทังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

2. แนวนโยบายด้ านปัจจัยพืนฐาน
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ให้ ส ถานศึก ษาและสถาบัน การศึ ก ษามี ปั จจัยพื นฐานประกอบด้วย ทําเลที ตัง ขนาดพืนที และบริ เวณ เครื องมือ
อุป กรณ์ สื อการเรี ยนการสอน อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พและ
ประสบการณ์ชีวิตก่อนสําเร็ จการศึกษา
2.1 ให้ มี โ ครงสร้ า งพื นฐานด้านอาคาร พื นที และสาธารณู ป โภคเพี ย งพอต่ อ ความต้องการในการจัด
การศึกษา
2. ให้ มี ก ารออกแบบอาคารบริ ห าร อาคารเรี ย น อาคารปฏิ บ ัติ ก ารศู น ย์ค วามรู่ ศู น ย์ป ระสบการณ์
ศูนย์บริ การและอาคารสนับสนุนอย่างเพียงพอ โดยมีการศึกษาวิจยั การออกแบบอาคารเรี ยน อาคารปฏิบตั ิการ และ
อาคารสนับสนุนทีมีขนาดและองค์ประกอบมราเหมาะสม
2. ให้ มีระบบการจัดลอจิ ส ติกส์ ที ประกอบด้ว ถนนหนทาง และสิ งอํานวยความสะดวก ยานพาหนะ
เสบี ยง พัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อย่างดี และเพียงพอกับจํานวนผูเ้ รี ยนและความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรคนในแต่ละ
บริ บท

ส่ วนที ๓.๘
เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
_______________________________

1. หลักการและปัญหาด้ านเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
การจัดการเทคโนโลยีและสื อสารการศึ กษามีหลักการและปั ญหาด้าน ประการ คือ (1) ความไม่เข้าใจแนวคิด และ
ความหมายเทคโนโลยีการศึกษา (2) ความไม่เข้าใจขอบข่ ายเทคโนโลยีการศึ กษา (3) การขาดความตระหนักใน
ความสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะมิติที 3 และองค์ประกอบสําคัญของไตรยางค์วิชาชีพ และ (4) ความ
จําเป็ นทีจะต้องปรับให้เทคโนโลยีการศึ กษาเป็ นวิชาชี พที ต้องมี ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พและมี ครู อาจารย์และ
บุคลากรเทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา จึงมิได้จาํ กัดเพียง “สื อ” อย่างทีนักการศึกษาไทยส่ วนใหญ่เข้าใจ หรื อมิใช่ แยกส่ วน
กับ เทคโนโลยีการศึกษา เช่ นที มัก พูดกันว่า “สื อและเทคโนโลยี” แต่สือเป็ นองค์ประกอบหนึ งของกระบวนการ
สื อสาร ซึ งเป็ นแขนงหนึงของเทคโนโลยีการศึกษา
1.2 ความไม่เข้าในขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษามิได้จาํ กัดเพียงแค่ “สื อการศึกษา”
เท่านัน แต่มีขอบข่ ายครอบคลุ ม 3 มิติ คือ มิติด ้านสาระ7 ขอบข่ าย (ระบบ พฤติ กรรม วิธี การ การสื อสาร การจัด
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สภาพแวดล้อม การจัดการ และการประเมิน) มิติดา้ นภารกิจ 3 ขอบข่าย (เทคโนโลยีการบริ หาร เทคโนโลยีการสอน
แลเทคโนโลยีก ารบริ การ) และมิติด้านบริ บท (เทคโนโลยีในระบบโรงเรี ยน เทคโนโลยีนอกระบบโรงเรี ยนและ
การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย เทคโนโลยีก ารเผยแพร่ แ ละฝึ กอบรม และเทคโนโลยีก ารศึ ก ษาทางไกล) เป็ นการนํา
เทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ 4 ขอบข่าย รวม ทังสิ น84 เรื อง แต่นกั การศึกษาไทยส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจ จึงให้ความสําคัญ
ที “สื อการศึกษา” อย่างเดี ยว จึ งไม่ มีบุ คลากรกลุ่ ม ใดมาเป็ น “เจ้าภาพ” ในการพัฒ นาระบบ การกําหนดรู ป แบบ
พฤติ ก รรมครู และนั ก เรี ยน การพัฒ นาวี ธี ก ารสอนแบบใหม่ ๆ การพั ฒ นาเทคนิ ค การสื อสาร การพัฒ นา
สภาพแวดล้อมทีเหมาะสมกับคนไทย การพัฒ นาระบบการจัดการ และการพัฒนาระบบการประเมินการศึ กษาที
เหมาะสมกับบริ บทไทย
1.3 ความไม่เข้าใจความสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษาในฐานมิติที 3 ของการศึกษาและ “ไตรยางค์วชิ าชีพ”
(Professional Triads)
1) เทคโนโลยีการศึกษามี บทบาทต่อการพัฒนาและปฏิ รูปการศึกษาในนัยเดี ยวกับเทคโนโลยีการแพทย์
เทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ เทคโนโลยีการศึกษา จึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษาที ถื อเป็ นมิติที 3
ทางการศึกษาที เน้นบริ การ เพือเสริ มมิติทางบริ หาร และวิชาการ ให้การจัดการศึกษาของชาตื มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
2) เทคโนโลยีก ารศึ ก ษาครอบคลุ ม เทคโนโลยี พื นฐาน เทคโนโลยี สื อสารมวลชน เทคโนโลยีค์ แ ล้ว
นายแพทย์และบุคลากรการแพทย์จะขาดวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการรักษาพยาบาลคนไข้ได้เลย
1.4 ความจําเป็ นทีจะต้องปรับให้เทคโนโลยีการศึกษาเป็ นวิชาชีพทีต้องมีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พและมี
ครู อาจารย์และบุคลากรเทคโนโลยีการศึกษา
การกําหนดให้เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษาเป็ นวิชาชี พชันสู ง ก็เพือประกันคุ ณภาพการดําเนิ นการตาม
ขอบข่ายและภารกิ จทางการศึ กษาในฐานะมิติที 3 ทางการศึก ษาทีจะเสริ ม คุ ณ ภาพการบริ ห าร วิชาการ และการ
บริ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึงจําเป็ นต้องมี ก ารกําหนดอัต รากําลังครู อาจารย์ และนัก เทคโนโลยีก าร+ศึ ก ษาใน
ตําแหน่งครู อาจารย์ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
ด้ วยหลักการและแนวคิดของเทคโนโลยีและสื อสารการศึ กษาข้ างต้ น จึ งต้ องปฏิรูปเทคโนโลยีและสื อสาร
การศึ ก ษา ด้ วยกําหนดแนวนโบลายและแนวทางเพื อให้ เทคโนโลยีการศึ กษาเป็ นองค์ ประกอบสํ าคัญ ในการเพิม
ประสิ ทธิภาพการศึกษาของชาติ

2. แนวนโยบายเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
1) องค์กรจัดการศึ กษาต้องกําหนดให้วิชาชี พการศึ กษาประกอบด้วยองค์ส าม เรี ยกว่า “ไตรยางค์วิชาชี พ
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(Professional Triad) ” โดยมีสถาบันการผลิตนักการศึกษามือวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์ การศึกษา และนักเทคโนโลยี
การศึกษา
2) องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดให้เทคโนโลยีการศึกษาเป็ นวิชาชีพทีมี ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ และ
กําหนดให้มีอตั รา ครู เทคโลยีการศึกษาในสถานศึกษาและอัตรานักเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
) องค์ก รจัด การศึ ก ษาพึงจัดให้มี ก ารพัฒ นาระบบและการใช้เทคโนโลยีก ารศึก ษาในระดับ ชาติ ระดับ
ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับท้องถิน เพือเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอน
และฝึ กอบรม
) องค์กรจัดการศึ กษาพึงพัฒนาเครื อข่ายโทรคมนาคมการศึ กษาด้วยการสรรคลื นความถี สื อตัวนําและ
โครงสร้ า งพื นฐานอื นที จํา เป็ นต่ อ การส่ ง วิ ท ยุก ระจายเสี ยง วิ ท ยุ โทรทัศ น์ วิท ยุโทรคมนาคม เทคโนโลยีแ ละ
สารสนเทศและเทคโนโลยีก ารสื อสารในรู ป อื น เพื อใช้ ป ระโยชน์ สํ าหรั บ การศึ ก ษาภควัน ตภาพ (Ubiquitous
Education)
5) ให้มีการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษาตามข้อ (2) ทังด้านผูผ้ ลิ ต และผูใ้ ช้เทคโนโลยี
เพือการศึกษา เพือให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทังการใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม มีคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพ
) องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดให้ครู อาจารย์ และผูเ้ รี ยนมีสิทธิ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเพื อการศึ ก ษาในโอกาสแรกที ทําได้ เพื อให้ มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะเพี ย งพอที จะให้ ค รู อ าจารย์ใ ช้
เทคโนโลยีเพือการศึกษาในการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์แก่นกั เรี ยน นิสิต นักศึกษ
7) กําหนดให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาให้ครอบคลุม7 ขอบข่อบ
ข่าย ได้แก่ การจัดระบบและออกแบบระบบ การกําหนดรู ปแบบพฤติกรรม การพัฒนาวิธีการและเทคนิคการศึกษา
การสื อสารการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัดการทางการศึกษา และการประเมินทางการศึกษา

3. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
สถานศึ ก ษาและสถาบัน อุ ดมศึ กษาต้องกําหนดแนวทางด้านเทคโนโลยีและสื อสารการศึ กษาให้ส อดคล้องกับ
แนวนโยบาย ดังนี
1) กําหนดให้เทคโนโลยีการศึกษา เป็ นหนึ งในสามองค์ป ระกอบของวิชาชี พ เยียงวิชาชี พชันสู งอืน เช่ น
วิชาชี พการแพทย์ วิชาชี พการเกษตร องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดให้ การปฏิ รูประบบฝึ กหัดครู ของวิทยาลัยครู
คณะครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ โดยจัดให้ครบตาม ในนัยยะเดียวกับวิชาชีพอืน ดังนันด้านการศึกษาจึงดวรปฏิรูป โดย
วิทยาลัยการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ หรื อคณะการศึกาประกอบด้วย 3 สํานักวิชา คือ
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(1) “สํ า นั ก วิช าประสบการณ์ วิช าชี พ การศึ ก ษา” (School of Professional Education) เป็ นสํ า นัก ที ให้
ประสบการณ์และการฝึ กวิชาชีพ ทีเน้นการปฏิบตั ิวชิ าชีพการสอน
(2) “สํานักวิชาวิทยาการศึกษา” หรื อ “สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ การศึกษา” (School of Educational Science)
เป็ นคณะทีทําหน้าทีให้ความรู ้วชิ าการและวิชาครู
(3) “สํา นัก วิช าเทคโนโลยีก ารศึ ก ษา” (School of Educational Technology) เป็ นสํ า นัก ที ให้ ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ด้านการจัดระบบ พฤติกรรม วิธีการ กระบวนการสื อสาร สภาพแวดล้อมการศึกษา การจัดการ และ
การประเมิน เพือทําหน้าทีผลิ ตนวัตกรรม จัดทํา จัดหาระบบการศึกษา และเทคนิควิธีการ พร้ อมทังเครื องมืออุปกรณ์
ในการช่ ว ยให้ ค รู อ าจารย์ส ามารถดําเนิ น การสอนได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในนัยเดี ย วกัน กับ บุ ค ลากรเทคนิ ค
การแพทย์ทีวางแผน เตรี ยมการ จัดวัสดุ อุปกรณ์และสถานทีสําหรับการดูแลคนไขของนายแพทย์
2) ในการจัดให้เทคโนโลยีการศึกษา ทีเป็ นวิชาชี พทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชี พ
(1) กํา หนดให้ มี อ ัต ราครู เทคโลยี ก ารศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาและอัต รานัก เทคโนโลยีก ารศึ ก ษา ใน
สถาบันอุดมศึ กษา โดยกําหนดเป็ นสายวิชาการทีสามารถดํารงวิทยาฐานะครู อาจารย์ในสถานศึกษา และตําแหน่ ง
อาจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ดังทีถื อปฏิบตั ิในโรงเรี ยนและ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทื มหาวิทยาลัยเปิ ดประเทศอังกฤษมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช และมหาวิทยา
ทางไกลในทุกประเทศ
(2) ให้ครู เทคโลยีก ารศึกษาในสถานศึ กษาปลอดจากภาระงานสอนนัก เรี ยน เพื อจะได้มี เวลาในการ
ปฏิ บตั ิงานประจําใน “ศู นย์เทคโนโลยีการศึกษา” ในการทําหน้าที พัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน พัฒนาและ
จัดหาวิธีการสอนใหม่ๆ สื อการสอนและภาระงานการแนะนําครู อาจารย์เกี ยวการใช้สือการสอน การผลัตชุดการ
สอน และการจัดหาเครื องช่วยสอนสําหรับครู อาจารย์
3) ในการจัด ให้ มี ก ารพัฒ นาระบบและการใช้เทคโนโลยีก ารศึก ษาในระดับ ชาติ ระดับ ภู มิ ภาค จังหวัด
อําเภอ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับท้องถิน เพือเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนและฝึ กอบรม มี
แนวทางดังนี
(1) ให้จดั ตัง “หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา” ในสถานศึกษา หรื อ “ศูนย์ฝสํานักเทคโนโลยีการศึกษา” ใน
สถาบันอุดมศึกษา
(2) มี อตั ราครู เทคโนโลยีการศึกษาทีมี ความเชี ยวชาญในการจัดระบบและพัฒนาระบบการศึกษาประจํา
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
4) ในการพัฒนาเครื อข่ายโทรคมนาคมการศึกษา มีแนวทางดังนี
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( ) องค์กรจัดการศึกษาจัดสรรคลืนความถี สื อตัวนํา และโครงสร้ างพืนฐานทังวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์ เพือการศึกษา โดยจัดตังสถานี วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุทศั น์เพือการศึกษาในรู ปเครื อข่ายกระจายอยู่ทวั
ประเทศ
(2) จัดสรรคลื นความถี สื อตัวนําและโครงสร้ างพืนฐานด้านอิเล็กทรอนิ กส์ โทรคมนาคม เช่ น เครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต
(3) วางเครื อข่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื อสารในทุ กรู ปแบบเพือใช้ประโยชน์
สําหรับการศึ กษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) ในการกระจายให้ความรู ้ และประสบการณ์ แพร่ กระจายไป
ทุกทีทุกเวลาสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพือบริ การวิชาการและการ
ทนุบาํ รุ งศาสนํา ศิลปะและวัฒนธรรมในบริ บทความรับผิดชอบของสถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษา
5) ในการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษาตามข้อ (2) ให้ดาํ เนินการดังนี
(1) พัฒ นาบุค ลาการด้านผูพ้ ฒ
ั นาระบบการศึกษา การเรี ยนการสอน วืธี ก ารและเทคนิ ค ออกแบบการ
สื อสาร ผลิตสื อ จัดสภาพแวดล้อมห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ จัดการเรี ยนการสอน และการประเมิน
(2) พัฒนาบุคลาการด้านผูใ้ ช้ผลผลิตเทคโนโลยีเพือการศึกษา เพือให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะใน
การผลิต รวมทังการใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิ ทธิภาพ
(3) ให้ส ถานศึ กษาทุ ก ระดับ และสถานศึก ษาบรรจุนักเทคโนโลยีก ารศึ กษาเพือทําหน้าที จัด ระบบและ
ออกแบบการสอน ศึกษาวิจยั พฤติกรรมการเรี ยนการสอน พัฒนาเทคนิคและวิธีการสอน การสื อการการสอน การจัด
สภาพแวดล้อมการศึกษา การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินการศึกษา เพือเสริ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
วิชาการ และบริ การ
(4) ให้นกั เทคโนโลยีการศึกษาร่ วมพัฒนาการสอนของครู อาจารย์ และการเรี ยนของนักเรี ยนนักศึกษาให้
มีประสิ ทธิ ภาพ
(5) กําหนดให้เทคโนโลยีการศึกษาเป็ นวิชาชีพทีต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชี พ
) องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดให้ครู อาจารย์ และผูเ้ รี ยนมีสิทธิ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในโอกาสแรกทีทําได้
(1) พัฒนาครู อาจารย์ให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอทีจะใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในการถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์แก่นกั เรี ยน นิ สิต นักศึกษา
(2) พัฒนานักเรี ยนนักศึกษาให้สามารถแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื องตลอดชีวิต
(3) พัฒ นาเทคโนโลยีก ารศึ ก ษาให้ เป็ นเครื องมื อ การจัด การศึ ก ษาภควัน ตภาพที จะให้ ค วามรู ้ และ
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ประสบการณ์ไปปรากฏอยูท่ ุกแห่งหนทุกเวลา ให้นกั เรี ยน นิสิต นักศึกษาและประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู ้ไม่จาํ กัด
ด้วยเวลาและสถานที เพือรองรับการศึกษาแห่งอนาคตต้องเปิ ดกว้าง
7) กําหนดให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาให้ครอบคลุม7 ขอบข่อบ
ข่าย ได้แก่ การจัดระบบและออกแบบระบบ การกําหนดรู ปแบบพฤติกรรม การพัฒนาวิธีการและเทคนิ คการศึกษา
การสื อสารการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัดการทางการศึกษา และการประเมินทางการศึกษา
(1) ด้านการจัดระบบและการออกระบบการศึกษา
ก) ให้พฒั นาระบบการศึกษาประจําสถาบันและจัดทําแผนแม่บทวิชาการระดับสถาบัน (Academic Master
Plan‐AMP) เพือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการศึกษาเป็ นของตนเอง เช่น ระบบการสอนทางไกล “แผน มสธ.”
ข) องค์กรจัดการศึกษามีนโยบาย รับรอง (Endorse) ระบบการสอนทีคนไทยพัฒนาขึน เช่น (1) ระบบการ
สอนแบบศูนย์การเรี ยน (2) ระบบการสอนแบบอริ สัจสี (3) ระบบการสอนแบบเบ็ญจขันธ์ (4) ระบบการสอนแบบ
อิงประสบการณ์ (Experience-Based Approach-EBA) (5) ระบบการสอนอิงประสบการณ์ ผ่านสื อสั งคม (Social
Media-Based Instructional System-SMEBA) (6) ระบบการสอนแบบสร้างสรรค์ (Creativity-Based Learning-CBL)
และ (7) ระบบการสอนแบบจิตฐาน (Mind-Based Learning: MBL) เป็ นต้น
ค) องค์กรจัดการศึกษาส่ งเสริ มให้ครู อาจารย์พฒั นาและมีระบบการสอนส่ วนเอกัตบุคคล (เช่น ระบบการ
สอน ”แผนปรี ชา” สําหรับ อาจารย์ป รี ชา) เพือประกัน คุ ณภาพการถ่ ายทอดเนื อหาสาระอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพตาม
ธรรมชาติของรายวิชาและศักยภาพและลีลาการสอนของอาจารย์แต่ละคน
(2) ด้านพฤติกรรมทางการศึกษา
ก) ทําการวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ ายทอดความรู้ และทําการวิจยั และพัฒนาแบบจําลองพฤติ กรรมของ
คณาจารย์ ตามภารกิ จ เพือให้อาจารย์ทุ กคนมีความรู ้ ทักษะความชํานาญ และประสบการณ์ ในการสอนอย่างมือ
อาชีพ และมีพฤติกรรมทีเหมาะสมก่อนเข้าห้องเรี ยน ระหว่างสอน ระหว่างพัก สรุ ปบทเรี ยน และนอกห้องเรี ยน
ข) ทํา การวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมการศึ ก ษาเล่ าเรี ย น และทําการกวิจยั และพัฒ นาแบบจํา ลองพฤติ ก รรม
การศึ ก ษาเล่าเรี ย นของนัก ศึ ก ษาตามภารกิ จ เพื อให้นัก ศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมที เหมาะสมในการเตรี ยมตัวก่ อ นเข้า
ห้องเรี ยน ระหว่างเรี ยน การจดคําบรรยาย การรับมอบหมายงาน และการศึกษาค้นคว้าในแหล่งวิทยบริ การ
ค) ทํา การวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมการให้ บ ริ ก ารสนุ น บุ ค ลากรสายสนั บ และทํา การกวิ จ ัย และพัฒ นา
แบบจําลองพฤติกรรมการให้บริ การตามภารกิจแต่ละสายสนับสนุน เพือให้บุคลากรสายบริ หารและสายสนับสนุนมี
พฤติกรรมการบริ หารและการให้บริ การแก่คณาจารย์ แก่นักศึกษาและแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย ที จะประกันคุ ณภาพของ
การจัดการศึกษา
(3) ด้านเทคนิคและวิธีการทางการศึกษา
ก) ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาวิธีการสอนและเทคนิ คการสอนทีสอดคล้องกับสถาบันการศึ กษาเพือให้
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คณาจารย์มีวธิ ี การสอนและเทคนิคการสอนทีหลากหลายและเน้นการสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ข) สถาบันจัดตังหน่ วยพัฒนาคณาจารย์ เพือพัฒนาคณาจารย์ดา้ นวิธีการและเทคนิ คการสอนเป็ นภารกิจ
หลักในการพัฒนาคณาจารย์
ค) สถาบันจัดตังสํานักหรื อศูนย์เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษาเพือทําหน้าทีพัฒนาระบบและให้บริ การ
ด้านเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
ง) สถาบัน กําหนดตําแหน่ งอาจารย์ป ระจําสํานัก เทคโนโลยีแ ละสื อสารการศึ ก ษา และนัก เทคโนโลยี
การศึกษา
(4) ด้านการสื อสารการศึกษา
ก) องค์กรจัดการศึกษาส่ งเสริ มการพัฒนาและการใช้สือครบรู ปแบบ ได้แก่ (ก) สื อสารการศึกษาพืนฐาน
(โสตทัศน์) สําหรับการเรี ยนการสอนทีไม่พร้อมหรื อไม่จาํ เป็ นท้อนสื ออิเล็กทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม ในรู ปของ
จริ ง รู ปภาพ แผนภูมิ วิดีโอ แบบจําลองของจริ ง และกิจกรรมต่างๆ (ข) สื อสารสื อมวลชน เพือการศึกษา ประเภท
วิ ท ยุ โทรทัศ น์ ภาพยนตร์ และนาฏการ (ค) สื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโทรคมนาคม เพื อการศึ ก ษาผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต ดาวเทียม และ (ง) สื อพืนบ้าน (ดนตรี การร้องรํา ละคร ลิเก หมอลํา) เพือการเรี ยนการสอน
ข) อาจารย์มีทกั ษะการสื อสารอย่างเป็ นระบบ (ก) สามารถวิเคราะห์เนื อหา การเลือกสื อและช่องทาง และ
การวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน (ข) อาจารย์ มีและจัดหาสื อการสอนทีเหมาะสม ในรู ปชุ ดการสอน ทังชุ ดการสอนแบบบรรยาย
ชุดการสอนแบบกลุ่มกิ จกรรม ชุ ดการสอนรายเอกัตบุคคล และชุ ดการสอนทางไกล ทังแบบเผชิ ญหน้า ออนไลน์
(ค) สถาบันมีแผนและดําเนิ นการฝึ กอบรมคณาจารย์ให้สามารถผลิตชุดการสอนทังแบบเผชิ ญหน้าในห้องเรี ยนและ
แบบอิเล็กทรอนิ กส์ (ง) สถาบันมี แผนและดําเนิ นการจัดประชุ มปฎิ บ ตั ิการพิมประสิ ทธิ ภาพการสื อสารการสอน
ด้วยการวิเคราะห์ เนื อหาสาระ การใช้สือการสอน และการประเมิน (จ) มี การผลิ ตสื อการสอนในรู ปชุ ดการสอน
ประจําวิชาทีมี รูปแบบหลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษาทีหลากหลายครอบคลุ่มเทคโนโลยีเพือ
การศึกษาทัง 4 กลุ่ม ประเภท ได้แก่ สื อโสตทัศน์ สื อสารมวลชนเพือการศึกษา สื ออิเล็กทรอนิ กส์ และสื อพืนบ้าน
อืนๆ ทีเหมาะสมกับการเรี ยนการสอน (ฉ) องค์กรจัดการศึกษากําหนดให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีความรู ้ความเข้าใจ
เรื องการจัดการความรู ้ และมีระบบการจัดการเรี ยนเป็ นของตนเอง โดยต้องพัฒนาในรู ปชุ ดการสอนประจําวิชาที
สอนอย่างครบถ้วน
5) ด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมการศึกษา
องค์ก รจัด การศึ ก ษากําหนดเกณฑ์ ม าตรฐานและแนวทางให้ส ถานศึ ก ษาจัด สภาพแวดล้อมการศึ ก ษา
ห้องปฏิบตั ิการ ห้องสมุดทีมีคุณภาพ และใช้ประโยชน์แหล่งความรู ้และสถานประกอบการในชุมชนเพือเป็ นแหล่ง
ดูงานและฝึ กงานของนักศึกษา
(ก) สถานศึก ษาเป็ นแหล่งการเรี ยนที สมบูรณ์ สําหรับการเรี ยนภาคทฤษฎี โดยมี เอกสารสิ งพิม พ์ วัส ดุ
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บันทึกทังในแบบแอนาลอกและแบบดิจิทลั และการเสริ มทักษะและประสบการณ์ภาคภาคปฏิบตั ิ
ข) สถานศึ ก ษามี ห้องปฏิ บ ตั ิการที มีเครื องมื อ วัส ดุ อุป กรณ์ ครบและสิ งอํานวยความสะดวกครบถ้วน มี
จํานวนเพียงพอ
ค) สถานศึกษามีบรรยากาศร่ มรื น ร่ มเย็นและสงบสุ ข ปราศจากความขัดแย้งทางการเมืองและความคิดเห็น
จนแตกสามัคคี
ง) ห้องสมุ ดมี การพัฒ นาให้ มีชี วิต ชี วา และมี เอกสาร หนังสื อ และวัส ดุ บ นั ทึ ก ความรู้ ท งออฟไลน์
ั
และ
ออนไลน์ครบถ้วน
จ) สถาบัน การศึกษามี ค วามร่ วมมื อกับ แหล่งความรู ้และสถานประกอบการในชุ มชนเพือให้เป็ นแหล่ ง
ฝึ กงานนักศึกษาทังในรู ปการไปศึกษาดูงาน สหกิจศึกษา และบูรณกิจศึกษ
6) การจัดการทางการศึกษา
องค์กรจัดการศึกษากําหนดให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีความรู ้ ความเข้าใจเรื องการจัดการความรู ้และมีระบบ
การจัดการเรี ยนเป็ นของตนเอง โดยต้องพัฒนาชุดการสอนประจําวิชาที สอนอย่างครบถ้วน
ก) สถาบันการศึกษามีโครงการพัฒนาการจัดการความรู ้แก่คณาจารย์ ให้อาจารย์มีการแต่งและเรี ยบเรี ยง
ตํารา และเตรี ยมบทเรี ยนเป็ นชุดการสอนทังแบบเผชิ ญหน้าและออนไลน์หรื ออฟไลน์
ข) อาจารย์มีระบบการจัด การเรี ยนการสอนที ชัดเจน ตามวิธีก ารและรู ป แบบการสอนทีสอดคล้องกับ
ศาสตร์ และวิธีการในแต่ละสาขาวิชา
7) การประเมินการศึกษา
ก) องค์กรจัด การศึก ษากําหนดให้ส ถาบัน การศึก ษามี โครงการพัฒนาคณาจารย์ทีเน้น เรื องการประเมิ น
การศึกษาอย่างเป็ นระบบและครบวงจร
ข) องค์กรจัดการศึกษากําหนดเป็ นนโยบายให้รายงานผลการศึกษาทีสะท้อนความสามารถของผูเ้ รี ยนด้าน
การกระบวนการและผลลัพธ์
ค) องค์กรจัดการศึกษากําหนดวิธีตดั เกรดทีเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ตามมาตรฐานสากล อาทิ ระดับคะแนน
A ควรจะได้จากคะแนน85% ขันไป มิใช้80% ดังทีถือปฏิบตั ิในสถานศึกษาและมหาวิทยาบางแห่ง
8) การนํานวัตกรรมประเภทเทคนิ คและวิธีการจากต่างประเทศมาใช้ จะต้องผ่านการวิจยั ตรวจสอบความ
เหมาะสมในแง่ผลดี ผลเสี ย และผลร้ ายต่อระบบความคิด ประเพณี และวัฒนธรรมไทย หรื อ เมือมีกฎหมายห้ามนํา
พืชและสัตว์เข้าประเทศโดยไม่ตรวจสอบ ก็ยิงต้องตรวจสอบเชือความคิดผิดๆ ทีไม่เหมาะสมให้เข้มงวดขึน
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หมวดที ๔
องค์ ประกอบด้ านกระบวนการจัดการศึกษา

หมวด 4.1

การจัดการศึกษา
_______________________________

1. แนวนโยบายการปฏิรูปการจัดระบบการศึกษา
องค์กรจัดการศึกษาต้องพัฒนาระบบการศึกษาระดับสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริ บทไทย และมีการเพิมทางเลือก
ในการศึกษาระดับพืนฐาน ผสมผสานการศึกษาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ชือมต่อเพือให้ความรู ้และประสบการณ์ปรากฏทุกทีทุกเวลา
ให้ มี รูป แบบการจัด การศึก ษาหลากหลาย อาทิ การศึ ก ษาเอกชน การศึ ก ษาในบ้าน (Home Schools) และ
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การศึกษาทีบ้านประจําหมู่บา้ น (Village Home Schools) ทีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย ทุกอาชี พ และประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส ชนกลุ่มน้อย และอาศัยตามชายขอบชายแดนและแหล่งทุระกันดาร
ด้วยการจัดโครงสร้างการศึกษา - ปี ตังแต่ ระดับปฐมวัยศึกษา (เด็กเล็กและอนุ บาลศึกษา) ปี ประถมศึกษา
ปี มัธยมศึกษา ปี หรื ออาชี วศึกษา - ปี อุดมศึกษา ( - ปี ) และการศึกษาตลอดชี วิต โดยเน้นการศึกษาสายชี วิต
สายวิชาชี พ สายวิชาการ และสายประสบการณ์ ทังนี ต้องมี การควบคุ มคุ ณ ภาพที ครอบคลุ ม การประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทีเหมาะสมกับบริ บทไทย
1. ภาพรวมระบบการศึ ก ษา--องค์ก รจัด การศึ ก ษาต้องมองภาพรวมทังระบบตังแต่ ป ฐมวัยศึ ก ษาจนถึ ง
อุดมศึกษา โดยจัดการศึกษาตามบริ บท ตามกลุ่มอายุ และเขตบริ การให้ชดั เจนเพือจัดการศึกษาทีมีคุณภาพและ
ปริ มาณโดยเสมอภาคกัน
การเข้าเรี ยนในสถานศึกษา ข้ามเขตการศึ กษาภาคบังคับ จะกระทําไม่ได้ ยกเว้น กรณี การย้ายถิ นฐานแลการ
ปฏิบตั ิงานของผูป้ กครอง แย่งเด็กแย่งคนกัน
1. จุดเน้นการเรี ยนการสอน--องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดให้เน้นทักษะมากกว่าความรู ้ความเข้างผลิ ต
นักเรี ยนตามโควต้าและตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้จริ ง (Demand Driven) ตามสาขาอาชี พในสังคม โดยให้
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ร่ วมมื อกับสถานประกอบการ เพือให้นกั เรี ยนทีเรี ยนสําเร็ จการศึกษาแล้วมี
งานทํา โดยสถาบันอุดมศึกษาประกันการว่างงาน และองค์กรจัดการศึกษาสนับสนุ น ส่ งเสริ มการศึกษาโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายถึงปริ ญญาตรี กําหนดเงื อนไขสร้างงานให้ผเู ้ รี ยนมี รายได้ระหว่างเรี ยน ลดเวลาเรี ยนแต่เพิมทักษะการ
ปฏิบตั ิในสถานการณ์ทีเป็ นจริ ง ด้วยการฝึ กประสบการณ์แบบบูรณกิจศึกษา (Work Integrated Education-WIE)
คือ ทํางานควบคู่การเรี ยน มากกว่า สหกิจศึกษา (Coop Education) ทีให้นกั เรี ยนเรี ยนก่อนแล้วฝึ กงานภายหลัง
1. กฎหมายการศึกษาและธรรมนู ญสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา—องค์กรจัดการศึกษาต้องปรับและ
ทบทวนกฎหมายการศึ กษาและกําหนดให้ส ถานศึ ก ษาและสถาบัน อุ ด มศึ ก ษามี ระบบการศึ ก ษาระดับ ชาติ
(แผนการศึก ษาชาติ แผน หมายถึ ง ระบบ) ระบบการศึ ก ษาระดับ ภู มิ ภ าค (แผนการศึ ก ษาภาค...) ระบบ
การศึ กษาระดับ จังหวัด (แผนการศึ ก ษาจังหวัด... ระบบการศึกษาระดับอําเภอ (แผนการศึ ก าอําเภอ...) และ
ระบบการศึกษาระดับท้องถิน (แผนการศึกษา ตําบล... เทศบาล...) ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในประเทศและความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ให้มีสมดุลระหว่างการศึกษาระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด
อําเภอ และท้องถิ น เพือเสริ มสร้ างลักษณะความเป็ นไทย และวิถี ไทย และความเป็ นสากล โดยให้องค์กรจัด
การศึกษา สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษามีธรรมนูญ (Constitution) ของตนเอง
1. รู ปแบบการจัดการศึกษา— ให้ประกอบด้วยการศึกษาสายชี วติ สายวิชาการ และสาย
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ประสบการณ์ เพื อเป็ นทางเลื อกสํ าหรั บ ผูเ้ รี ย น ไม่ แ ยกเป็ นในโรงเรี ย น นอกโรงเรี ย น หรื อ ตามอัธ ยาศัย แต่ จ ัด
การศึกษาเป็ นบูรณาการเชือมโยงด้วยการจัดการศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้
ได้ทุกทีทุกเวลา
1. การจัดการศึกษาเอกชนทีมีรูปแบบหลากหลาย- องค์กรจัดการศึกษาต้องเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนจัด
การศึกษา รู ป แบบ ได้แก่ ( ) การศึกษาเอกชนโดยประชาชน--ภาคประชาชนทังส่ วนเอกัต บุ คคลและนิ ติเอกัต
บุคคล ลงทุนจัดตังและดําเนินการเอกง ( ) การศึกษาเอกชนแบบองค์กรจัดการศึกษาร่ วมภาคประชาชน--ภาคองค์กร
จัดการศึกษาร่ วมภาคประชาชนทีเป็ นนิติเอกัตบุคคลในรู ปมูลนิธิ สมาคม หรื อนิติเอกัตบุคคลรู ปแบบอืน เช่น องค์กร
ศาสนา ทํา การจัด ตังสถานศึ ก ษาตามความต้องการเฉพาะกลุ่ ม องค์ก รจัด การศึ ก ษาจัด สรรงบประมาณส่ ว น
ภาคเอกชนทําการบริ หารและจัดการสถานศึกษา เรี ยกว่า "องค์กรจัดการศึกษาประชา" (Charter School) และ ( )
การศึกษาเอกชนแบบเอกชนร่ วมกับองค์กรจัดการศึกษา—ให้เอกชนลงทุ นร่ วมกับองค์กรจัดการศึกษา และบริ หาร
จัดการโดยเอกชน มีการกํากับดูแลโดยภาคองค์กรจัดการศึกษาในการอํานวยความสะดวกด้านกฎหมายและนโยบาย
และควบคุมดูแลมิให้เอกชนใช้เป็ นลู่ทางให้เอกชนเข้ามาครอบงําและผูกขาดด้านการจัดการศึกษา และเศรษฐกิจของ
ชาติ
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก—องค์กรจัดการศึกษาต้อง
ประกันประสิ ทธิ ภาพระบบการศึกษาด้วยการแก้ไขการศึกษามีปัญหาการศึกษาทังด้านคุ ณภาพและปริ มาณด้วยการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Quality Contol) โดยมี ระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน (Internal Quality AssuranceIQA) โดยหน่วยงานต้นสังกัด (First Party) และหน่วยงานทีถูกประเมิน (Second Party) และมีระบบประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (External Quality Assurance-EQA) โดยหน่ วยงานภายนอก (Third Party) ทีเป็ นอิสระและไม่อยู่
ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิ การ หน่ วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) จะสังกัดหรื ออยูภ่ ายใต้การ
กํากับของกระทรวงศึกษาธิ การไม่ได้
1. สร้ างความเข้มแข็งคุ ณ ภาพชี วิต—องค์กรจัดการศึ กษาต้องมีม าตรการสร้างความเข็มแข็งของชี วิตใน
การศึกษาขันพืนฐานภาคบังคับคือ ปฐมวัยศึกษาและประถมศึกษา ด้วยการพัฒนาด้านทักษะชีวิตและพืนฐานวิชาชีพ
ให้ผูส้ าํ เร็ จการศึกาสามารถนําความรู ้วิขาการในระดับปฐมวัยศึกษาและประภมศึกษาไปใช้ในการดํารงชี วิตและการ
ประกอบอาชี พ โดยเพาะการจัดระบบอาชี วศึกษาให้มีการสอนพืนฐานการงานอาขีพในระดับประถมศึ กษา และ
ระดับมัธยมศึกษาสําหรับนักเรี ยนทีมีศกั ยภาพและความสนใจ
องค์กรจัดการศึกษาต้องประชาสัมพันธ์และสร้างค่านิยมให้สังคมเห็นคุณค่าวิชาชี พทีเหมาะสมกับบุตรธิ ดา
มิใช่ บงั คับให้บุตรธิ ดาศึกษาเล่าเรี ยนสายวิชาการเพียงเพราะต้องการเชิดชูครอบครัว แต่สร้ างความทุ กข์ทรมานแก่
บัตรธิ ดา ให้มีการเสริ มเติมเต็มด้านวิชาการสําหรับนักเรี ยนอาชีวะทีมีปัญหาครอบครัวและปั ญหาด้านต่างๆ
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1.8 องค์กรจัดการศึกษาต้องจัดระบบการศึกษาให้ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสทีพํานักในถินทุรกันดาน ชายขอบ
และการสอนภาษาไทยเป็ นภาษาทีสองแก่ชนกุลุ่มน้อยเพือสร้างความเป็ นเอกภาพของความเป็ นประชาชนชาวไทยที
มีหลากหลายเผ่าพันธ์ ภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวติ และต้องเปิ ดโอกาสให้ชนกลุ่มน้อยสอนภาษาของตนในโรงเรี ยน
ระดับประถมศึกษาควบคู่กบั ภาษาไทย
โดยทีมี ประชากรในประเทศไทยและประเทศเพือนบ้านทีใช้ภาษาไทยท้องถิ น (Thai dialects) ในต่างถิ น
ต่างสําเนี ยงสําหรับสื อสารในครอบครัวจํานวนมากกว่า ล้านคน องค์กรจัดการศึกษาต้องมุ่งส่ งเสริ มพัฒนาให้
ภาษาไทยเป็ นหนึงในภาษาหลักของประชาคมอาเซี ยน
1.9 องค์กรจัดการศึกษาต้องจัดให้มีกระบวนการสร้างการยอมรับแนวทางการพัฒนาทีหลากหลายโดยใช้
ศิลปะ ดนตรี เพลง การเต้นรํา และวิถีชุมชน การปฏิรูปการกีฬาเพือสุ ขภาพของชาติ
1. องค์กรผูแ้ ทนครู อาจารย์—ให้มีก ารจัดตัง “สภาศึ กษา” ในระดับ ภู มิ ภาค (สภาศึ กษาภาค….) ระดับ
จัง หวัด (สภาศึ ก ษังหวัด ... ) ระดับ อําเภอ (สภาศึ ก ษาอําเภอ….) และระดับ ตําบล/เทศบาล (สภาศึ ก ษาตําบล/
เทศบาล….) ตามแนวทางทีเหมาะสมกับแต่ละบริ บท
1. ระบบการศึ กษาเฉพาะแห่ ง--ให้มีการพัฒนาระบบการศึกษาเป็ นการเฉพาะในระดับ ภูมิภาค จังหวัด
อําเภอ ตําบล สถานศึ ก ษา และสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน โดยส่ งเสริ ม การศึ ก ษาเพื อชี วิต ด้ว ยการพัฒ นาระบบ
การศึกษาอิงบริ บท (Context -Based Education) ทีมาก กว่า โรงเรี ยนเป็ นฐาน (SB) เพือให้นกั เรี ยนในแต่ละภาค แต่
ละจังหวัดวิเคราะห์บริ บทและสถานการณ์ ให้รู้จกั ตน เห็นคุณค่าความเป็ นไทย ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย เปิ ดใจใช้
ของไทย เพื อให้ ผู ้เรี ยนมี ค วามเชี ย วชาญด้า นการรู ้ จ ัก ตนเอง รู ้ จ ัก การทํา งานที เน้ น กระบวนการกลุ่ ม รู ้ จ ัก
กระบวนการแก้ปัญหา แบบรวมพลังสร้างชาติให้เป็ นปึ กแผ่น
1. การบริ ห ารการศึก ษาและกระจายอํานาจ—องค์กรจัด การศึ กษาต้องกระตุ น้ ให้มีก ารบริ หารแบบอิง
บริ บทครอบคลุม ขอบข่ายการบริ หารได้แก่ ( ) การบริ หารทัวไป ( ) การบริ หารวิชาการ ( ) การบริ หารบุคลากร
( ) การบริ หารกิ จการนักเรี ยนนักศึ กษา ( ) การบริ หารทรัพยากร การเงิ นและงบประมาณ ( ) การบริ หารกิ จการ
ชุ มชน ( ) การบริ หารวิสาหกิจสถานศึกษา และ ( ) การบริ หารลอจิสกติกส์
องค์กรจัดการศึกษาต้องกํากับให้มีการการกระจายอํานาจ ขอบข่ายการบริ หารการศึ กษาจากส่ วนกลาง
ตามทีกําหนดในมาตรา แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ คือ ( ) การบริ หารทัวไป ( ) การบริ หารวิชาการ
( ) การบริ หารบุคลากร ( ) การบริ หารการเงินและงบประมาณ แต่ไม่ละเลยการบริ หารอีก ขอบข่ายเพือประกัน
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา
การนําบริ ห ารกิ จ การนัก เรี ยนนัก ศึ ก ษา การบริ ห ารกิ จ การชุ ม ชน การบริ ห ารกิ จการชุ ม ชน การบริ ห าร
วิสาหกิจสถานศึกษา และการบริ หารลอจิสกติกส์ จะนําไปรวมในการบริ หารทัวไปจะกระทํามิได้
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2. รู ปแบบการศึกษา
2.1 รู ป แบบการศึ กษา ให้จดั การศึ กษาสี รู ป แบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึ กษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และการศึกษาภควันภาพ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ งหรื อทังสี รู ปแบบก็ได้
๒.๑ การศึกษาในระบบ (Formal Education) เป็ นการศึกษาทีกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสู ตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ งเป็ นเงือนไขของการสําเร็ จการศึกษาทีแน่นอน
๒.๒ การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เป็ นการศึกษาทีมีความยืดหยุน่ ในการกําหนดจุดมุ่งหมาย
รู ปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ งเป็ นเงือนไขสําคัญของการสําเร็ จ
การศึกษา โดยเนื อหาและหลักสู ตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเอกัต
บุคคลแต่ละกลุ่ม
๒.๓ การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็ นการศึกษาตามธรรมชาติของมนุษย์ทีจะให้เอาตัวรอด
และดํารงอยูใ่ นสังคมได้โดยไม่ตอ้ งมีการศึกษาในระบบหรื อการศึกษานอกระบบ โดยผูเ้ รี ยนมีแรงผลักและแรงจูงใจ
จากภายในตนทีจะ “อัตสัมฤทธิ คติ” (Self Efficacy) คือความเชือมันว่าตนต้องทําอะไรสําเร็ จ หากมีความมุ่งมัน ความ
สําเร็ จใม่มีขอ้ ยกเว้นไม่เกิดไม่ได้ ทําดีตอ้ งได้ดีมีกุศล แม้ตนเองไม่อยากได้ก็ตอ้ งได้ จึงทําให้เอกัตบุคคลได้ศึกษาเล่า
เรี ยนด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากเอกัตบุคคล ประสบการณ์ สังคม
สภาพแวดล้อม สื อ หรื อแหล่งความรู้อืนๆ
๒.๔ การศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) เป็ นบูรณาการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้ ประสบการณ์ ทักษะความชํานาญ และ
คุณธรรมจริ ยธรรมได้ทุกทีทุกเวลา
2.2 การเทียบโอนการศึกษาต่ างรู ปแบบ
1) ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนทีผูเ้ รี ยนสะสมไว้ในระหว่างรู ปแบบเดียวกันหรื อต่างรู ปแบบได้ไม่วา่ จะเป็ น

ผลการเรี ยนจากสถานศึกษาเดียวกันหรื อไม่ก็ตาม รวมทังจากการเรี ยนนอกระบบ ตามอัธยาศัย การศึกษา
ทางไกล การศึกษาภควันภาพ การฝึ กอาชีพ หรื อจากประสบการณ์การทํางาน และการดํารงชีวติ
2) การกีดกันมิให้มีการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรี ยน การฝึ กอบรม การทํางานและ
การดํารงชี วติ จะกระทําไม่ได้
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2.3 การจัดการศึกษา

๒.๓.๑การศึกษาภาคบังคับ ให้มีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ งมีอายุยา่ งเข้าปี ทีเจ็ด เข้าเรี ยน
ในสถานศึกษาขันพืนฐานจนอายุยา่ งเข้าปี ทีสิ บหก เว้นแต่สอบได้ชนปี
ั ทีเก้าของการศึกษาภาคบังคับ
๒.๓.๒ สถานศึกษาตามระดับการศึกษา ให้การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขันพืนฐาน ให้จดั ใน
สถานศึกษา ดังต่อไปนี
๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบัน
ศาสนา ศูนย์บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริ มของเด็กพิการและเด็กซึ งมีความต้องการพิเศษ หรื อสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทีเรี ยกชืออย่างอืน
๒) โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนของรัฐ โรงเรี ยนเอกชน และโรงเรี ยนทีสังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรื อศาสนา
อืน
๓) ศูนย์การเรี ยน ได้แก่ สถานทีเรี ยนทีหน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน เอกัตบุคคล ครอบครัว ชุ มชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอืนเป็ นผูจ้ ดั
ให้ปรับโรงเรี ยนขนาดเล็กทีมีนกั เรี ยนตํากว่า 120 คน มีทางปรับเปลียนสถานภาพ ๓ แบบ คือ (๑) ศูนย์
การเรี ยนชุมชน (Community Learning Centers) ทีมีบุคลากรสายบริ หารและสายสอน และเจ้าหน้าทีไม่เกิน ๕ คน (๒)
“โรงเรี ยนบ้านประจําหมู่บา้ น (Village Home Schools)” โดยมีบุคลากรบริ หารและสายสอนประจําไม่เกิน 3 คน และ
ให้บิดา มารดา และผูป้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในการให้การศึกษาเสริ มชุดการสอนทีส่ วนภูมิภาคหรื อส่ วนกลาง
จัดส่ งไปให้ หรื อ (๓) โรงเรี ยนเครื อข่ายของโรงเรี ยนประจําตําบล โดยมีโดยมีบุคลากรบริ หารและสายสอนประจํา
ไม่เกิน 3-7 คน และเพิมบุคลากรสายสอนตามสัดส่ วนนักเรี ยน
๒.๓.๔ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จดั ในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรื อหน่วยงานทีเรี ยกชือ
อย่างอืน ทังนี ให้เป็ นไปตามกฎหมายเกียวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตังสถานศึกษา
นันๆ และกฎหมายทีเกียวข้อง โดยให้มีวิทยาเขตทีมีวิทยาลัยหรื อคณะวิชา หรื อ ศูนย์บริ การการศึกษาระดับภูมิภาค
ระดับจังหวัดและระดับท้องถิน ทีเป็ นศูนย์บริ การการศึกษา การจัดสอน การจัดสอนเสริ มหรื อสอนสรุ ปได้ตามความ
จําเป็ น ทังนีให้เน้นระบบการสอนแบบภควันตภาพทีความรู ้และประสบการณ์แพร่ กระจายทุกทีทุกเวลาโดยใช้
เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษาเป็ นกลไกสําคัญ
๒.๓.๕ การจัดการอาชีวศึกษา การฝึ กอบรมวิชาชีพ ให้ จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา
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ของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทังนี
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายทีเกียวข้อง
๒.๓.๖ การจัดการศึกษานอกกระทรวง ให้กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืนของรัฐ อาจจัด
การศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการและความชํานาญของหน่วยงานนันได้ โดยคํานึ งถึงนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
๒.๓.๗ ปัจจัยพืนฐานในการจัดการศึกษา ต้องให้สถานศึกษาทุกระดับมีปัจจัยพืนฐานประกอบด้วย ทําเลทีตัง
ขนาดพืนทีและบริ เวณ เครื องมืออุปกรณ์ สื อการเรี ยนการสอน อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการในการ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและประสบการณ์ชีวิตก่อนสําเร็ จการศึกษา
๒.๓.๘ การพัฒนาแผนการศึกษาประจําสถานศึกษา สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการศึกษาระดับสถานศึกษา
เรี ยกว่า “แผนการศึกษาสถานศึกษา” (อาทิ แผน มสธ. แผนราชวินิต) ให้เหมาะสมกับบริ บ ทไทย และมี การเพิม
ทางเลือก
ในการศึ ก ษาระดับ พื นฐาน ผสมผสานการศึก ษาการศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ การศึก ษาตาม
อัธยาศัย และการศึกษาภควันตภาพ ให้เชือมต่อเพือให้ความรู ้และประสบการณ์ปรากฏทุกทีทุกเวลา
๒.๓.๙ การจั ด การศึ ก ษาเอกชน ให้ มี รู ป แบบการศึ ก ษาเอกชน และการศึ ก ษาในบ้านหรื อ ที ทํางานที
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชี พ และประชาชนผูด้ ้อยโอกาส ชนกลุ่ ม
น้อย และอาศัยตามชายขอบชายแดนและแหล่งทุระกันดาร
การจัดการศึ กษาในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ที มี นักเรี ยนตํากว่า ๖๐ คนให้พฒั นาระบบการศึ ก ษาแบบบ้านใน
โรงเรี ยนประจําหมู่บา้ นโดยมีผบู ้ ริ หารและครู ไม่เกิน ๓ คน และให้ผปู ้ กครองหรื อปราชญ์ประจําหมู่บา้ นเข้ามาช่วย
ในการเรี ยนการสอนด้วยจิตอาสา โดยโรงเรี ยนได้รับ การจัดสรรงบประมาณด้านการเดินทางและอาหารกลางวัน
อาจมีค่าตอบแทนเท่าทีจําเป็ น

3. การจัดสายการศึกษา
การจัดสายการศึกษาให้จดั เป็ น สาย ได้แก่ สายวิชาชีวติ สายวิชาชี พ วิชาการ สายประสบการณ์
3. สายวิชาชี วติ
สายวิชาชีวิต (Life Experience Channel) มุ่งให้นกั เรี ยนได้ทกั ษะชี วิต ภาษา คํานวณ คุณธรรม จริ ยธรรม มี
ความรู ้เกียวกับธรรมชาติรอบตัว เพือให้ชืนชมวิถีชีวติ ท้องถิน ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม ศาสนา และ
วิถีไทย และสามารถดํารงตนในสภาพแวดล้อมของถินทีตนถือกําเนิ ด เติบใหญ่ ดํารงไว้ซึงชี วิตครอบครัว ประกอบ

64

อาชีพและเติบใหญ่เติบโตอย่างมีความสุ ข
สายวิชาชี วิต มุ่ งสอนเด็ก สามารถให้ ด ํารงชี วิตเพื อสําเร็ จการศึ ก ษาแล้ว จึ ง เน้น ทัก ษะชี วิตและการงาน
พืนฐานอาชีพสําหรับระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น
3. สายวิชาชีพ
สายวิชาชี พ (Vocational and Professional Channel-VPC) มุ่งให้นักเรี ยนมีทศั นคติ ทีดี ต่อวิชาชี พ มี ความรู ้
เกียวกับการงานพืนฐานอาชีพทีจะนําไปประกอบอาชี พเมือสําเร็ จประถมศึกษาโดยไม่มุ่งเรี ยนต่อระดับมัธยมศึกษา
หรื อสํ าเร็ จระดับ มัธ ยมศึ ก ษาออกไปประกอบอาชี พ โดยไม่ศึ ก ษาต่ อระดับ มหาวิท ยาลัยวิชาการ แต่มุ่งศึก ษาต่อ
วิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยวิชาชี พหรื อมหาวิทยาลัยประสบการณ์
สายวิชาชี พ มุ่งเน้นนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อตอนปลาย และอาชีวศึกษา ทีตังเป้ าหมายไปประกอบ
อาชี พหรื อศึกษาต่อระดับ มหาวิทยาลัยวิชาชี พหรื อมหาวิทยาลัยประสบการณ์ สําหรับการศึกษาระดับ ้อาชี วศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นประสบการณ์ทีเป็ นบูรณาการวิชาการและวิชาชีพ
3. สายวิชาการ
สายวิชาการ (Academic Channel-AC) มุ่งให้นกั เรี ยนมีความรู ้และประสบการณ์เพือนําไปเสริ มเติ มเต็มวิชา
ชีวติ การพัฒนาตน พัฒนาวิชาชี พ และการศึกษาในระดับทีสู งขึน มุ่งเน้นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย และระดับอุดมศึกษาสายวิชาการ
ในระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาการ มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาทีมีประสบการณ์สามารถศึกษาค้นคว้าวิจยั เพือสร้าง
องค์ความรู่ ใหม่ดว้ ยการวิจยั และพัฒนาริ เริ ม (Pure Research and Development) หรื อเสริ มสร้างความรู ้วิชาการและ
วิชาชี พจากหลักการและทฤษฎี ทีมี อยู่แล้ว (Applied Research and Development) ในระดับ ปริ ญญาเอก และทําการ
วิจยั ระดับ พืนฐานและระดับ กลางจากหลักการและทฤษฎีทีมีอยู่แล้วเพือฝึ กฝนความเป็ นนัก วิจยั สําหรับ นักศึกษา
ระดับปริ ญญาโท มุ่งผลิตนักวิชาการในสถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา หรื อองค์กรที ต้องใช้นกั วิจยั และนักวิชาการ
ระดับสู ง
3. สายประสบการณ์
สายประสบการณ์ (Experience Channel) เป็ นสายบู รณาการวิช าชี วิตและวิช าชี พ เพือเสริ ม เติม เต็ม ด้าน
วิชาการ เพือให้ได้หลักการและทฤษฎี ทีมีอยูแ่ ล้ว และพัฒนานวัตกรรม ทีเป็ นหลักการ ทฤษฎี แนวคิ ด หลักปฏิ บตั ิ
ระบบ กลไก และสิ งประดิ ษฐ์ใหม่ มุ่งให้นักศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึกษาทุ กระดับ โดยเฉพาะปริ ญญาเอก จะได้น ํา

65

ประสบการณ์ ชีวิตและการงาน มาเป็ นรากฐานในการเสริ มความรู ้วิชาการตามแนวคิดคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เพือให้
สามารถนําความรู ้ วิช าการไปเสริ ม วิชาชี พ ให้แ ข็งแกร่ งขึ น มุ่ งผลิ ตปริ ญญาเพื อความเป็ นเลิ ศ สายประสบการณ์
(Degrees for Excellence via Experience Path: DEEP) มุ่งจัดการศึกษาสําหรับผูท้ ีมีประสบการณ์ ในการทํางาน เป็ น
ผูป้ ระกอบการ เจ้าของกิจการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งทังภาคองค์กรจัดการศึกษาและเอกชน

4. ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาประกอบด้วยระดับปฐมวัยศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
4.1 ระดับปฐมวัยศึกษา
ระดับปฐมวัยศึกษา (Early Childhood Education) เป็ นการจัดการศึกษาระยะแรกของชี วิตนักเรี ยนตังแต่
อายุ - ขวบ เพือให้ ส่งเสริ มพัฒนาการด้านต่างๆ ของนัก เรี ยน และให้มีความพร้อมสําหรับการเรี ยนในระดับ
ประถมศึกษา ประกอบด้วยระดับเด็กเล็ก และอนุบาลศึกษา

ภาพที - แบบจําลองระบบการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน 2562
แหล่ งทีมา: โครงสร้ างระบบการศึ กษาเพือความอยู่รอดของชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , 2562

https://www.facebook.com/chaiyong.brahmawong.7
) เด็กเล็ก (Nursery) ปี -เป็ นช่ วงเตรี ยมอนุ บาลศึกษา อายุ - ปี มุ่งบ่มเพาะนิ สัย โรงเรี ยนทําหน้าทีแทน
พ่อแม่ทีต้องทํางานหรื อไม่สามารถให้การอบรมเลียงดูเด็กได้ดว้ ยตนเอง
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ปฐมวัยศึกษาระดับเด็กเล็กจะดูแลการเจริ ญทางกาย ใจ และบ่มเพาะนิสัย ไม่สอนวิชาการ
) อนุ บาลศึ กษา (Kindergarten) ปี อนุ บาลศึกษา ( - ขวบ) เป็ นภารกิ จการรับช่ วงเด็กจากวัยทารกมา
ดู แ ลแทนบิ ด ามารดาที มี ภ ารกิ จการงาน เพื อเตรี ยมให้ เด็ ก มี ค วามพร้ อ มเข้า สู่ ระดับ ประถมศึ ก ษา ด้ว ยวิธี ก ารที
เหมาะสม
จุ ด เน้น อนุ บ าลศึ ก ษา คื อ การเตรี ย มพัฒ นาการเด็ก ใน ด้าน ได้แ ก่ พัฒ นาการทางร่ างกาย (สุ ข นิ สั ย )
พัฒนาการทางจิตใจ (คุณธรรมจริ ยธรรม ร่ าเริ งแจ่มใส ใจกว้าง) พัฒนาการทางสังคม (การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมี
ความสุ ข การยอมรับและปฏิบตั ิตามกติกาสังคม) พัฒนาการทางอารมณ์ (ความเยือกเย็นสุ ขุม ความอดทนอดกลัน ไม่
หงุ ด หงิ ด ขุ่น เคื อ งง่ าย) พัฒ นาการทางสติ ปั ญ ญา (ความรู้ วิช าการและประสบการณ์ ) และพัฒ นาการทางภาษา
(สามารถฟังและพูดได้ดี อ่านออกและเขียนได้ในระดับพืนฐานทังภาษาไทยและภาษาถินของนักเรี ยน)
อนุบาลศึกษาแบ่งเป็ น ช่วง คือ
ช่ วงที อนุบ าลพัฒนาความพร้ อม ( ปี ) อายุ - ขวบ—เน้นพัฒนาการทางกาย ภาษา (การพูดการฟั ง)
อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา เน้นคุณธรรมและจริ ยธรรม คือ ความดี นําความเก่ง
ช่ วงที อนุบาลเตรี ยมประถมศึ กษา ( ปี ) อายุ ปี -- เน้นการสอนภาษา (อ่านเขียน) คณิ ต ศาสตร์ และ
คุณธรรมจริ ยธรรม สมบัติทีดี เพือเตรี ยมความพร้อมให้เด็กเรี ยนประถมศึกษา
4. ระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา (Elementary Education) เป็ นการจัดการศึกษาระยะที ของชี วติ นักเรี ยนตังแต่อายุ 7
– ขวบ เพือให้ความรู ้และประสบการณ์นกั เรี ยน และให้มีความพร้อมสําหรับการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษามุ่งเตรี ยมนักเรี ยนให้ความรู ้และประสบการณ์ พืนฐาน มีคุณธรรม
และจริ ยธรรม มีทกั ษะชี วิต มีความรู ้ และมีทกั ษะพอเพียงในการประกอบอาชีพเพือออกไปดําเนิ นชีวิตในครอบครัว
และสั งคมอย่างมี ความสุ ข เตรี ยมผูส้ ําเร็ จการศึกษาออกไปดํารงชี วิตและเพือการศึกษาต่อในระดับสู งขึ น โดยใช้
ระบบการสอนทีเน้นให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ อย่าง คือ ( ) เรี ยนคิด ( ) เรี ยนทํา ( ) เรี ยนแก้ปัญหา ( ) เรี ยนเพือจะเป็ น
และภาคภูมิใจใจตนเอง และ (5) เรี ยนเพือดํารงชี วิต มิใช่การเรี ยนรู ้เพียงอย่างเดียว ใช้วิธีการสอนทียึดนักเรี ยนเป็ น
ศูนย์กลางด้วยการลงมือปฏิบตั ิเป็ นกลุ่มและด้วยตนเอง ภายการกํากับดูแลของครู อาจารย์
ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็ น ช่วงๆ ละ ปี
) ประถมศึกษาตอนต้ น (Lower Elementary) ประถมศึกษาปี ที - (อายุ - ขวบ) : เน้นการสอนวิชา
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ชีวติ ทักษะชีวิต ทรัพยากรท้องถิน เน้นคุณค่าท้องถิน ชืนชมและไม่ดูหมินดูแคลนอาชีพอาชี พพ่อแม่ของตน
) ประถมศึกษาตอนปลาย (Upper Elementary) ประถมศึกษาปี ที - (อายุ -12) : เน้นสายวิชาชี พ
พืนฐาน การทํามาหากิน ( %) และความรู ้วชิ าการพืนฐาน ( %) เพือเป็ นพืนฐานเรี ยระดับมัธยมศึกษา
4. ระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) เป็ นการจัดการศึกษาระยะที มุ่งเตรี ยมให้นกั เรี ยนมีความรู ้และ
ประสบการณ์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และทักษะชีวิต ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชี พเพือออกไปดําเนิ นชี วิต
ในครอบครั วและสั งคมอย่างมี ค วามสุ ข โดยจัด การศึ กษาในระดับ กลางที จะเป็ นฐานในการศึ ก ษาต่ อในระดับ
มหาวิทยาลัย และการจัดการศึกษาวิชาชีพสําหรับผูท้ ีประสงค์จะออกไปประกอบอาชีพในระดับทีสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยวิธีการสอนทียึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางด้วยการลงมือปฏิ บตั ิเป็ นกลุ่มและด้วยตนเอง ภาย
การกํากับดูแลของครู อาจารย์
ระดับมัธยมศึกษา จําแนกเป็ น ช่วง คือ มัธยมศึกษาต้นและมัธยมศึกษาปลาย
) มัธยมศึกษาตอนต้ น ( ปี ) มุ่งให้การศึกษาสายวิชาชี พและสายวิชาการในด้านความรู ้และประสบการณ์
เพือเป็ นพืนฐานสําหรับการประกอบอาชี พหรื อการศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) มัธยมศึ กษาต้น ลู่ อาชี พ --สําเร็ จการศึ กษาแล้ว สามารถออกไปประกอบธุ รกิ จ เป็ นพนัก งานสถาน
ประกอบการได้ในระดับมีทกั ษะระดับกึงชํานาญ (Semi-skilled)
( ) มัธยมศึกษาต้นลู่วิชาการ--สําเร็ จการศึกษาแล้ว สามารถเรี ยนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ
ผันไปศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพือให้ได้รับ ปวช และ ปวส.
) มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ปี ) มุ่งให้การศึกษาลู่วิชาชี พและลู่วิชาการระดับมีทกั ษะดี ในด้านความรู ้และ
ประสบการณ์เพือเป็ นพืนฐานสําหรับการประกอบอาชี พหรื อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาชี พ--สําเร็ จการศึกษาแล้ว สามารถออกไปประกอบธุ รกิจ เป็ นพนักงาน
สถานประกอบงานระดับหัวหน้างานขันตํา มีทกั ษะระดับชํานาญ (Skilled)
( ) มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายวิช าการ--สํ าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ว สามารถเรี ยนต่ อในระดับ อุ ด มศึ ก ษาใน
สาขาวิชาทีตนสนใจและมีความถนัด
4. ระดับอาชีวศึกษา
อาชี วศึกษา (Vocational Education) เป็ นการจัดการศึกษาเพือเตรี ยมประชาชนเข้าทํางานเป็ นช่ างในสาขา
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วิช่ าชี พ ต่ างๆ อาทิ พาณิ ชยกรรม หั ต ถหกรรม หรื อเป็ นนัก วิช าชี พ ชันสู ง อาทิ วิศ วกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ การบัญชี สถาปั ตยกรรมศาสตร์ นิ ติศาสตร์ ฯลฯ อาชี วศึกษาครอบคลุ ม งานหัตถศึ กษา งานและ
เทคนิคศึกษา
อาชีวศึกษา จําแนกเป็ น ประเภท คือ
) การอาชี วศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรอาชี พ สําหรับการพัฒนาอาชีพระยะสัน (Careers) ในโรงเรี ยนสรร
พาชีพ หรื อวิทยาลัยสรรพาชีพ (Poly-technical Schools/Colleges) เปิ ดสอนวิชาชีพระยะสัน
) การอาชี วศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ สําหรับการพัฒนาวิชาชีพ (Vocations) ระยะยาวในวิทยาลัย
อาชี วศึ กษา ประกอบด้วย หลัก สู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ป.วช) และหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชันสู ง
(ป.วส)
) การอาชี วศึกษาระดับปริ ญญาวิชาชี พ สําหรับการพัฒนาวิชาชี พชันสู ง (Profession) สําหรับสถาบันหรื อ
มหาวิทยาลัยอาชี วศึกษา เพือเปิ ดสอนหลักสู ตรปริ ญญา “อาชี วศึกษาบัณฑิต” (Bachelor of Vocational Education:
BVE) ในสาขาวิชาชี พต่างๆ เน้น ปริ ญญาประสบการณ์ ทังระดับ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกสําหรับ
นักศึกษาทีมีประสบการณ์เป็ นนักประกอบการ นักธุ รกิจ เกษตรกรรม และนักอุตสาหกรรม
4. ระดับอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) เป็ นการศึกษาระดับสู งต่อจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพือเตรี ยม
ประชาชนเป็ นนักวิชาการและนักวิชาชีพชันสู งสาขาต่างๆ ตามความต้องการของสังคม
๑) การอุดมศึกษา จําแนกเป็ น ประเภท คือ ปริ ญญาวิชาการ ปริ ญญาวิชาชีพ และปริ ญญาประสบการณ์
(๑) ปริญญาวิชาการ มุ่งผลิตนักวิชาการสําหรับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กร และสถาบันอุดมศึกษา
โดยเน้นการทําโครงการหรื อการวิจยั ก่อนสําเร็ จการศึกษา
(๒) ปริ ญ ญาวิช าขีพ มุ่งผลิ ตนักประกอบการ ผูด้ าํ เนิ น กิ จการในหน่ วยงานทังภาคองค์กรจัดการศึ กษาและ
เอกชนที เน้นการปฏิ บ ตั ิจริ ง เน้น การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พแบบสหกิ จศึ กษา (Cooperative Education:
Coop) หรื อบูรณกิจศึกษา (Work Integrated Education: WIE)
(๓) ปริ ญญาประสบการณ์ เน้นการผสมผสานวิชาชีพและวิชาการสําหรับผลิตบุคลากรระดับบริ หารองค์กรทัง
ภาคองค์กรจัดการศึกษาและเอกชน เน้น การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พแบบบูรณกิจศึกษา โดยใช้สถานที
ทํางานของนักศึกษาเป็ นฐาน
๒) แนวทางการจัดการอุดมศึกษา มีดงั นี
(๑) ให้พฒั นาระบบอุดมศึกษาทีสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทังระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
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(๒) ระดับปริ ญญาตรี เน้นปริ ญญาวิชาการ และปริ ญญาวิชาชีพ
(๓) ระดับบัณฑิตศึกษา เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์สถานการณ์และประสบการณ์ (Situation and ExperienceBased Analysis Approach: SEBAA) มิใช่ การสอนด้วยการบรรบรรยายจากการลอกเลียนตําราฝรังมาสอน
แต่ใช้รายกรณี สารกถา (Discourse) อภิปราย (Discussion) โสเหร่ หรื อเสวนา (Dialogue) ประมวลเป็ นการ
ถ่ายทอดด้วยการ "สังสอน" มิใช่ "สอนสัง" ดังทีครู อาจารย์ไทยชอบทํา
(๔) องค์กรจัดการศึกษาต้องมีมาตรการป้ องกันกระบวนการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา จากการรับจ้างสร้างงานวิจยั
จัดสมดุลระหว่างหลักสู ตรปริ ญญาโท เน้นการค้นคว้าอิสระ และทีทําวิทยานิพนธ์
(๕) การพัฒ น าคุ ณ ภาพงานวิจ ัยระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาและการทําผลงานเพื อเลื อนวิ ท ยฐานะครู --งานวิจยั ขาด
คุณภาพ ลอกเลียน รับจ้างทํา จ้างคนอืนทํา
(๖) ให้ปรับวัฒนธรรมเรี ยกชื อ เรี ยกตําแหน่ งผูส้ ําเร็ จปริ ญญา เพือให้ผรู ้ ับปริ ญญามีสํานึ กความสําคัญและความ
รับผิดชอบต่อสังคมว่า เมือได้รับปริ ญญาเป็ นบัณฑิตแล้วการประพฤติ การพูด และการกระทําต้องเหมาะสม
กับความเป็ นบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต จึงควรเรี ยกบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิตนําหน้า
ชือ (อาทิ ขอแนะนําให้รู้จกั บัณฑิตชัยยงค์ (ทิดชัยยงค์ บบ.ชัยยงค์) มหาบัณฑิตเกษม (มหาเกษม มบ.เกษม)
ดุษฎีบณ
ั ฑิตปั ญญา (ดุษปั ญญา ดบ.ปั ญญา) เพือให้บณั ฑิตสํานึกในสถานะของ ตน
4.6 การศึกษาตลอดชี วติ
1) การศึ ก ษาตลอดชี วิต เป็ นการให้ ค วามรู ้ ใ นวิช าการและวิช าชี พ เสริ ม หรื อ เพิ อมเติ ม สํ าหรั บ ผู ้สํ า เร็ จ
การศึกษาระดับใดระดับหนึงมาแล้ว
) พัฒ นาระบบการศึ กษาตลอดชี วิต เตรี ยมรับ การจัดการศึ กษา ทีจะไม่มีการแบ่งเป็ นการศึก ษาในระบบ
นอกระบบ หรื อการศึกษาตามอัธยาศัย เหลื อเพียงการศึกษาตลอดชี วิต (Life long) และการศึกษาควบคู่ชีวิต หรื อ
"สิ ข ชี วี" (Life-along Education) บ้านเป็ นศู น ย์ก ลางการศึ กษาเล่ าเรี ยน ส่ วนโรงเรี ยนจะกลายเป็ น"ศูน ย์การเรี ยน
ชุ มชน" (Community Learning Center) มีทอ้ งไร่ ท้องนา สถานประกอบการเป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์วิชาชีพโดย
จัดในรู ปศูนย์การเรี ยนชุมชน การศึกษาทีบ้าน สํานักบัณฑิต และการศึกษาพิเศษ
4.7 การจัดการศึกษาทางเลือก ให้พฒั นาการจัดการศึกษาทางเลือกทีหลากหลาย เพือตอบสนองความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนทุกภาคส่ วน ดังนี
๔.๗.๑ การจั ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ ม ชน (Community Learning Center) องค์ ก รจัด การศึ ก ษาพึ ง จัด ระบบ

70

การศึ ก ษาใย ศรช. ด้ว ยการจัด สร้ างศู น ย์ค วามรู ้ ภ ควัน ภาพ (Ubiquitous Knowledge Center-UKB) เพื อเป็ นแหล่ ง
ความรู ้สําหรับนักเรี ยนและวิทยากร จัดหาสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับการเรี ยนภควันตภาพ (U Learning) ในด้าน
ไวไฟ เครื องมือการเรี ยน ตํารา และเงิ นสนับสนุนรายหัวในอัตราเดียวกับทีจ่ายให้สถานศึกษาในรู ปแบบอืน องค์กร
จัดการศึกษาพึงจัดระบบการศึ กษาใน ศรว. ด้วยการจัดสร้างศูน ย์ความรู ้ภควัน ภาพ เพือเป็ นแหล่ งความรู ้ วิชาชี พ
เฉพาะสําหรับนักเรี ยนและวิทยากร จัดหาสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับการเรี ยนภควันตภาพ ในด้านอุปกรณ์การ
เรี ยนเฉพาะทาง ไวไฟ เครื องมือการเรี ยน ตํารา และให้นกั เรี ยนไปฝึ กประสบการณ์ในสถานประกอบการขององค์กร
จัดการศึกษาหรื อเอกชน และจ่ายเงินสนับสนุนรายหัวในอัตราเดียวกับทีจ่ายให้สถานศึกษาในรู ปแบบอืน
๔.๗.๒ การศึกษาทีบ้าน (Home schooling) เป็ นสถานทีเรี ยนทีครอบครัวหรื อกลุ่มของครอบครัวจัดขึน
เพือให้การศึกษาแก่บุตรธิ ดาหรื อบุตรหลานของตนหรื อญาติมิตร โดยมีห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิและปั จจัยพืนฐานการ
จัดการศึกษา ห้องสมุด ศูนย์ความรู ้ เทคโนโลยีการสื อสาร และมีบิดามารดาเป็ นผูส้ อน โดยได้รับจดทะเบียนเป็ น
โรงเรี ยนทีบ้านหรื อทีทํางานตามทีกฎหมายกําหนด
องค์กรจัดการศึกษาพึงจัดระบบการศึ กษาทีบ้านด้วยการจัดสร้ างศูนย์ความรู ้ภควันภาพเพือเป็ นแหล่งความรู ้
สําหรั บ นักเรี ยนและผูป้ กครอง จัด หาสิ งอํานวยความสะดวกสํ าหรับ การเรี ยนภควัน ตภาพ (U Learning) ในด้าน
เครื องมือสื อสารไวไฟ เครื องมื อการเรี ยน ตํารา และเงิ นสนับสนุ นรายหัวในอัตราเดียวกับทีจ่ายให้สถานศึกษาใน
รู ปแบบอืน การศึกษาที บ้าน เพือเตรี ยมรับ การศึกษาภควันตภาพ (ความรู ้อยู่ทุกทีทุ กเวลา) องค์กรจัดการศึกษาพึง
พัฒ นาศู น ย์ความรู ้ และจัดระบบเครื อข่ ายผูป้ กครองที จะให้ช่วยกัน สอน และจัดกิ จกรรมพบปะกัน ประจําเดื อน
เพือให้มีปฏิสัมพันธ์สังคม
๔.๗.๓ การศึ กษาพิเศษของผู้พร่ องทางกายและจิต ต้องมี การกําหนดบทบังคับ และแนวนโยบายการจัด
การศึ กษาพิเศษ ที ให้น ักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมและดํารงชี วิตในโรงเรี ยนอย่างมีศ กั ดิ ศรี สถานศึ กษาต้องเตรี ยมและ
จัดหาโครงสร้างพืนฐาน สิ งอํานวยความสะดวก และเทคโนโลยีอุปการะ (Assistive Technology) ตามความจะเป็ น
ของแต่ละประเภทของการศึกษาพิเศษ
๔.๗.๔ การศึ ก ษาผู้ ใหญ่ มี ก ารกํา หนดบทบั ง คับ ในการจัด สถานศึ ก ษาอย่า งต่ อ เนื องเพื อให้ ค วามรู ้
ระดับพืนฐาน ระดับกลางเน้นอาชี วะ และการศึกษาต่อเนื องเพือให้ผใู ้ หญ่ดาํ รงชี วิตอย่างถูกสุ ขวิสัย และติดตามการ
เปลียนแปลงของโลก โดยกําหนดให้โรงเรี ยนมัธยมศึกษาหรื อวิทยาลัยอาชีวะมีแผนกวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
๔.๗.๕ การศึ กษาสํ าหรับผู้สูงวัย กําหนดบทบังคับให้จดั การศึกษาผูส้ ู งวัย เพือให้ดาํ รงชี วิตอย่างมีความสุ ข
หารายได้ต ามวัย และสุ ข ภาพ ทํา ประโยชน์ ใ ห้ ชุ ม ชน ปฏิ บ ัติ ธ รรมและศาสนกิ จ และแสวงหาความรู ้ ใ หม่ ที
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เปลียนแปลงตามยุคสมัย
สถาบันอุดมศึ กษาพึงพัฒนาสาขาวิชา วิทยาการสู งวัย (Ultimate Life Science-ULS) เพือเตรี ยมให้การศึกษา
สําหรับผูส้ ู งวัยทีมีอายุตงแต่
ั ๖๐ ปี ขึนไป
๔.๗.๖ พัฒนาปิ ตุมาตาศึกษา (Parent Education) การศึกษาเพือการเป็ นาแม่และพ่อทีดี ของเด็กไทย โดยถือ
เป็ นกิจกรรมกําหนดให้องค์กรจัดการศึกษาดําเนิ นการ
๔.๗.๗ การศึ กษาสํ าหรั บผู้ด้อยโอกาส รัฐและหน่ วยงานที เกี ยวข้องต้องจัดให้การศึ ก ษาผูด้ ้อยโอกาสจาก
ครอบครัวยากจน ด่อยโอกาส หรื ออยูใ่ นดินแดนทุระกันดาร
๔.๗.๘ การส่ งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา รัฐและหน่วยงานทีเกียวข้องต้องส่ งเสริ มการจัดการศึกษาของ
พ่อแม่ ครอบครัว และสถานประกอบการตามสิ ทธิทีพึงได้รับตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
๔.๗.๙ การจัดสํ านักบัณฑิตเฉพาะทาง (Specialized Pundit Centerห) รัฐพึงสนับสนุ นให้ทุกภาคส่ วนจัด
สํานักบัณฑิต ให้เป็ นศูนย์การเรี ยนวิชาชีพส่ วนเอกัตบุคคล-ศรว (Private Professional Learning Center-PPLC) ที
เปิ ดรับสอนนักเรี ยนทัวเฉพาะวิชาชีพ แต่สอนวิชาสามัญ % ด้วย เช่น ศิลปะ ดนตรี การจัดเอกไม้ การฟันดาบ
(สํานักดาบ) การชกมวย (ค่ายมวย) การซ่ อมเครื องยนต์ (อู่รถยนต์ทีรับเด็กมาฝึ กงาน) ฯลฯ

5. โครงสร้ างระบบการศึกษา
โครงสร้างระบบการศึกษาประกอบด้วยระดับการศึกษาและจํานวนปี ที ศึกษา
๕.๑ ระดับการศึกษา การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขันพืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๕.๑.๑ การศึกษาขันพืนฐาน ประกอบด้วยปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ งจัดไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้า
ปี ก่อนระดับอุดมศึกษา
๕.๑.๒ การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็ นหกระดับ คือ ระดับตํากว่าปริ ญญา และระดับปริ ญญาตรี ระดับ
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต ระดับปริ ญญาโท ระดับประกาศนียบัณฑิตชันสู ง ระดับปริ ญญาเอก และระดับหลังปริ ญญาเอก
๕.๒ จํานวนปี ทีศึกษา—ประกอบด้วยการศึกษาพืนฐานภาคบังคับ และการศึกษาพืนฐานไม่บงั คับ รวม ปี
๕.๒.๑ การศึกษาพืนฐานภาคบังคับ 9 ปี ประกอบด้วย ระดับปฐมวัยศึกษา (อนุบาลและเตรี ยมประถมศึกษา 3
ปี ) และระดับประถมศึกษา ( ปี ) เด็กต้องเข้าสถานปฐมวัยศึ กษาเมืออายุ ๔ ขวบ และอยูใ่ นโรงเรี ยนจนอายุ ๑๒ ขวบ
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หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา
๕.๒.๒ การศึกษาพืนฐานไม่ บังคับ ปี ประกอบด้วยระดับมัธยมศึกษา ปี จําแนกเป็ นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี หรื อโรงเรี ยนอาชีวศึกษา 6 ปี

หมวด 4.2

การจัดเรียนการสอน
_______________________________

1. หลักการและปัญหาด้ าน
ประเทศไทยรับระบบโรงเรี ยนมาตังแต่ครังเป็ นประเทศสยาม ดําเนิ นการสอนที มีภาพครู เป็ นศูนย์กลาง สอนด้วยการ
ยืนและพูดอยูห่ น้าห้องเรี ยนตามแบบตะวันตก
ภายหลังตะวันตกเปลี ยนวิธีการสอนจากครู เป็ นศูนย์กลาง เป็ นนักเรี ยนเป็ นศูนย์ แต่ผตู ้ ามคือ ครู ในประเทศไทย
ก็ ยงั คิดว่า ระบบการสอน คื อ การที ครู ต้องสอนด้วยการพูด คื อ การสอนให้รู้ และให้นักเรี ยน “เรี ยนรู้ ” ตลอดทัง
ชัวโมง มาเป็ นการสอนทีให้นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลางด้วยการเรี ยนคิด เรี ยนทํา เรี ยนแก้ปัญหา เรี ยนดํารงตน และเรี ยน
ดํารงชี วิต แต่ครู ไทยส่ วนใหญ่ก็ยงั มุ่งสอนด้วยการพูดให้นกั เรี ยนมีความรู ้ มากกว่าให้นกั เรี ยนลงมือปฏิ บตั ิ มากกว่า
สอนให้นกั เรี ยนคิด มากกว่าสอนให้นกั เรี ยนเรี ยนแก้ปัญหา และสอนให้นกั เรี ยนมีทกั ษะชีวติ ให้รู้จกั และภาคภูมิใจใน
แผ่น ดิ นที ตนถื อกําเนิ ด เติ บใหญ่ และดํารงชี วิตครอบ ยังคงเชื อว่า การเรี ยนการสอนที มีคุ ณ ภาพ คื อ ต้องเรี ยนให้
อาคารและห้องเรี ยนทันสมัยมากกว่า การเรี ยนจากสภาพแวดล้อม จากโรงเรี ยนชีวิต จึงจําเป็ นทีจะต้องปฏิ รูประบบ
การเรี ยนการสอนใหม่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทย เพือให้นกั เรี ยนไทยมีทกั ษะชี วิต มีวิชาชี พ และมีวิชาการที จําเป็ น
สําหรับการดํารงชีวิต และการเผชิญประสบการณ์ทีจําลองชีวติ จริ งในสถานศึกษา

2. แนวนโยบายการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
องค์กรจัดการศึกษาต้องให้ความสําคัญ กับระบบการเรี ยนการสอน ทีครอบคลุ มองค์ประกอบและขันตอนการสอน
การเรี ยน การถ่ ายทอดความรู ้ แ ละประสบการณ์ ที ไม่ จาํ กัด เพี ยงแค่ ก ารศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นและนอกระบบ
โรงเรี ยน แต่ให้การเรี ยนการสอนเกิดขึนได้ทุกทีทึกเวลาโดยเน้นการเรี ยนเพือชี วิต เพือวิชาชีพ และวิชาการตามลําดับ
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1.1 ระบบการสอนและถ่ ายทอดความรู้ --โรงเรี ยนต้องพัฒ นาระบบการสอนแบบอิ งประสบการณ์ แบบอิง
สมรรถนะ และอิงเนื อหา ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแบบอิงประสบการณ์ หลักสู ตรแบบอิงสมรรถนะ และหลักสู ตร
แบบอิ งเนื อหาตามบริ บ ทและระดับ ชัน เน้น ทัก ษะชี วิต พัฒ นาสมรรถนะ และประสบการณ์ น ําด้านวิชาการ ที ให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (ไม่ใช้คาํ ว่า “ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ”) เพือให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการกําหนดจุดมุ่งหมายการศึกษา
ของตนเอง และดําเนิ นการศึกษาหาความรู ้ตามลีลาการเรี ยน การเผชิญประสบการณ์ และประเมินความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธืของตนเองตามความสนใจและศักยภาพความแตกต่างของแต่ละคน
1.2 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนและประสบการณ์ —องค์กรจัด การศึก ษาต้องส่ งเสริ ม และจัด ให้มีก าร
เรี ยนทุกที ทุก เวลา เรี ยกว่า การศึ กษาภควัน ตภาพ (Ubiquitous Education) โดยกําหนดนโยบายให้พฒ
ั นาระบบการ
สอนที เน้น การเรี ยนและการเผชิ ญ ประสบการณ์ ด้วยตนเองของนัก เรี ยนด้วยการเรี ยนจากการกํากับ ตนเอง (SelfDirected Learning-SDL) และการสอนแบบกลุ่ ม กํากับ ดู แล (Peer-Directed Learning-PDL) โดยมี ค รู อาจารย์เป็ นผู ้
กํากับและเกือหนุน (Teacher-Directed Learning-TDL)
1.3 วิธีการเรี ยนการสอนและประสบการณ์ --ครู ตอ้ งพัฒนาวิธีการเรี ยนการสอน (Instructional Approaches)
และวิธี ก ารถ่ ายทอดความรู ้ แ ละประสบการณ์ (Delivery Approaches) ที มี ส มดุ ล ของการเรี ย น 6 ประเภท คื อ (1)
เรี ยนรู ้ -Learning to Know (2) เรี ยนคิ ด -Learning to Think (3) เรี ยนทํ า - Learning to Do (4) เรี ยนแก้ ปั ญหา Learning to Solve Problems (5) เรี ยนเพือดํารงตน-Learning to Be (6) และเรี ยนเพือดํารงชี พ -Learning to Live.
1.4 การจัดสภาพแวดล้ อมการศึ กษา— องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึก ษา
ด้วยการปรับสภาพห้องเรี ยน ให้เป็ น "บ้านในโรงเรี ยน" Home in School ทีเน้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพคือน่าอยู่
น่าเรี ยน สภาพแวดล้อมทางจิ ตภาพ คือ อบอุ่น ใจ และสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็ นกัลยาณมิ ตร อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุ ขระหว่างครู กบั นักเรี ยน และนักเรี ยนกับนักเรี ยน เพือส่ งเสริ มการเรี ยนทุกทีทุกเวลา
1) โรงเรี ยนต้องส่ งเสริ มการศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Learning) ทีมุ่งให้การกระจายความรู ้ให้แบ่ง
ภาค ส่ วน และแพร่ ไปอยูท่ ุกทีทุกเวลา
2) โรงเรี ยนต้องปรับเปลียนห้องเรี ยนให้เป็ นบ้านในระดับประถมศึกษา เปลียนครู ประจําชัน เป็ น “ครู พ่อ
ครู แม่” และนักเรี ยนเป็ นพีน้องกัน ส่ วนมัธยมศึกษา ก็เปลียนอาจารย์ทีปรึ กษา เป็ น อาจารย์พ่อ อาจารย์
แม่
3) โรงเรี ยนต้องจัดสภาพแวดล้อมวิชาการ โดยจัดสภาพแวดล้อมโรงเรี ยนให้ครอบการถ่ายทอดความรู ้ ให้
นักเรี ยนศึกษาด้วยตนเอง ด้วยการออกไปเผชิญประสบการณ์จาก (1) ศูนย์ความรู ้ (2) ศูนย์ประสบการณ์
และ (ศูนย์บริ การ) โดยมีคือ ครู เจ้าภาพ (Host teachers) ประจําศูนย์ทงั 3 ประเภทข้างต้น
4) โรงเรี ยนต้องปรั บเปลียนกิ จวัตรการเรี ยนประจําวัน โดยมุ่งให้นกั เรี ยนเผชิญประสบการณ์ ด้วยตนเอง
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หรื อ เป็ นกลุ่ ม แต่ ล ะวัน หลังจากพบอาจารย์ป ระจําชันที ทําหน้ าที อาจารย์พ่ อ หรื อ อาจารย์แ ม่ แ ล้ว
นักเรี ยนต้องไปพบ “ครู ประจําสาระและประสบการณ์” ในห้องเรี ยนประจําวิชาทีมีอาจารย์ประจําสาระ
เป็ นคนกํากับดูแล ด้วยการ "สังงาน" ให้นกั เรี ยนไปแสวงหาความรู ้จาก 3 ศูนย์ แล้วนําความรู ้ทีได้จาก
ศูนย์ความรู้ไปสู่ การปฏิบตั ิ ณ ศูนย์ประสบการณ์ หากจําเป็ นหรื อสนใจ ให้จดั กิจกรรมเสริ มความสนใจ
สายวิชาชี พ ณ "ศูนย์บูรณาการประสบการณ์ " (Professional Integration Platforms) ที มีล ักษณะเป็ นลู่
วิชาชี พ (Professional Channel) เพือให้นักเรี ยนเข้าทํากิ จกรรมในสาขวิชาชี พหรื อวิชาการ ทีนักเรี ยน
สนใจตามประสบการณ์หรื อวิชาการทีกําหนด และนําไปสู ้การเรี ยนจากภายใน โดยให้ใจกํากับสมอง
ไม่เอาใจไปทํางาน แต่ใจต้องวางแผนก่อน
5) องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มการจัดสภาพแวดล้อมอิงธรรมชาติ— สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติคือ
ไร้การกักขัง นักเรี ยนมีอิสรเสรี ทีจะทําอะไรทีไหนก็ได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างห่ างๆ ของครู องค์กร
จัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้พฒั นาการศึกษาแบบไร้ โรงเรี ยน ไร้การเรี ยนการสอน (No Schooling No
Teaching and Learning) เป็ นชุ ม ชนการเรี ยน วิ ช าชี พ (Professional Learning Community-PLC) ที
สมาชิ กเป็ นกัลยาณมิ ตร เรี ยนคู่กนั ไป มิใช่ ปล่อยให้ครู ส อน แล้วนักเรี ยนเรี ยน แต่ทงนั
ั กเรี ยนและครู
อาจารย์ร่วมเรี ยนรู ้ เรี ยนคิ ด เรี ยนทํา เรี ยนแก้เรี ยนทีจะเป็ น และเรี ยนเพือดํารงชี วิตร่ วมกัน มิใช่ เรี ยนรู ้
อย่างเดียว

3. แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการถ่ ายทอดความรู้และประสบการณ์
การจัดการเรี ยนการสอนและการถ่ายทอดประสบการณ์ให้คาํ นึงบริ บท ปั จจัยพืนฐาน กระบวนการเรี ยนการสอน การ
ประเมินผลลัพธ์ และการประเมินผลย้อนกลับ
3.1 การจั ด บริ บทสถานศึ ก ษาและสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา--ต้อ งมี น โยบายองค์ ก รจัด การศึ ก ษากํา หนดให้
สถานศึ ก ษาและสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต้อ งปรั บ บริ บ ทที เกี ยวกับ สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ ทางจิ ต ภาพ และ
สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คมที เอื อต่ อ การเรี ย นการสอนที มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในด้ า นอาคารเรี ย น อาคารปฏิ บ ัติ ก าร
(ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบตั ิการภาษาห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตั ิการกีฬา โรงฝึ กงาน ฯลฯ)
อาคารศูน ย์ความรู ้ (สถานวิท ยบริ การ หรื อห้องสมุ ดทังออนไลน์และห้องสมุ ดดังเดิ ม อาคารสนับ สนุ น (โรงอาหาร
หอประชุม ศูนย์บูรณาการวิชาการตามสายประสบการณ์) และอาคารบริ หาร
3.2 การจัด หาปั จจั ยพื นฐานสําหรั บ การเรี ยนการสอนและการถ่ ายทอด—โรงเรี ยนต้องแต่งตังครู อาจารย์
ประจําวิชา และกําหนดให้ครู อาจารย์พฒั นาชุดการสอนของวิชาทีรับผิดชอบสําหรับทุกสัปดาห์ทีกําหนดให้หลักสู ตร
ทุกวิชาต้องมี (1) เอกการประกอบในรู ป “คู่มือการศึกษา” (Study Guide) (2) แบบเรี ยนหรื อตําราในวิชาทีตนเองสอน
ไม่ว่าจะเป็ นระดับประถมศึ กษา มัธยมศึ กษา และอุดมศึกษา เพือป้ องกันมิให้การแต่งแบบเรี ยนหรื อตําราผูกขาดใน
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กลุ่มสํานักพิมพ์และอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยทีไม่มีประสบการณ์ ในการสอนระดับการศึกษาขันพืนฐาน เรี ยบเรี ยง
หรื อแต่งแบบเรี ยนระดับประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษา (3) สื อการสอน ในรู ปวิดีโอ สื อโสตทัศน์ เกม สถานการณ์
จําลอง และ (4) แบบประเมิ น ประกอบด้วย แบบทดสอบประเภทต่างๆ ทังแบบปประเมินก่อนและหลังเรี ยน และ
แบบทดสอบสุ ดท้าย
3.3 กระบวนการเรี ยนการสอน ต้ องเน้ นกระบวนการเรี ยนทีให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วม ในการวางแผน เตรี ยมการ
เผชิญประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมการเรี ยน และการประเมินการเรี ยนด้วยตนเอง
1) จํานวนชัวโมงเรี ยนในห้องเรี ยนระดับประถมศึกษา ต้องไม่เกิน 650 ชัวโมง มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกิ น
750 ชัวโมง และมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน850 ชัวโมง เพือเปิ ดโอกาสให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนภาคปฎิบตั ิ เสริ ม
ประสบการณ์
2) การสอบที มี ค รู ก ํา กับ การสอน (Teacher Directed Learning-TDL) ครู จ ะสอนด้ ว ย วิ ธี ก ารสอนแบบ
บรรยายต่อเนืองกัน เกินร้อยละ 30 ของเวลาทีกําหนดในแต่ละคาบไม่ได้
3) ให้กระบวนการเรี ยนการสอนทุกคาบ ประกอบด้วยอย่างน้อย 6 ขันตอน ได้แก่ (1) การประเมินก่อนเรี ยน
(2) การปฐมนิเทศหรื อนําเข้าสู่ เรื อง (3) การสอน หรื อ ประกอบกิจกรรมการเรี ยนหรื อการเผชิญประสบการณ์ (4) การ
นําเสนอผลงานกลุ่มหรื อแบบฝึ กปฏิบตั ิ (5) การสรุ ปเรื อง และ (6) การประเมินหลังเรี ยน
5) การทําแบบฝึ กหัดหรื อแบบฝึ กปฏิ บตั ิทีกําหนดในคู่มือการศึกษาหรื อแบบฝึ กปฏื บตั ิ ต้องกระทําให้แล้ว
เสร็ จในคาบเรี ยน ครู จะผลักภาระให้ผปู ้ กครอง โดยมอบให้นกั เรี ยนไปทําเป็ นการบ้านมิได้
การมอบการบ้านให้นกั เรี ยน ให้คาํ นึงถึงระดับนักเรี ยน และปริ มาณการบ้านไม่เกินสัปดาห์ละ 2 ชิ นสําหรับ
ให้ น ัก เรี ยนทําในวัน สุ ด สั ป ดาห์ เพื อให้ นัก เรี ย นได้มี ชี วิ ต อยู่ก ับ ครอบครั ว และมิ ให้ เป็ นภาระบิ ด า มารดา และ
ผูป้ กครองในการดูแลการทําการบ้านของนักเรี ยน
) องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดกระบวนการเรี ยนการสอนเพือดึงนักเรี ยนไทยจาก "หลุ มดักการเรี ยนรู ้"
(Learning to Know Trap) เพราะเพียงแค่ “เรี ยนรู ้ " ประเทศชาติ จะก้าวไปไม่ได้ เพราะกระบวรการเรี ยนรู ้ มักอยู่บน
กระดานดํา แบบเรี ยน และห้องเรี ยน แค่ควรเน้นการเรี ยนอีก 5 เรี ยน คือ การเรี ยนคิด เรี ยนทํา เรี ยนแก้ปัญหา แก้ไข
ปรับปรุ ง เรี ยนดํารงตน และ เรี ยนดํารงชีพ
) องค์ก รจัด การศึก ษาต้องจัดหาและผลิ ตชุ ดการสอนประจําวิชา เพือให้ครู ป ระจําวิชาต้องมี ชุดการสอน
ประจําเรื องที สอน ให้ ชุดการสอนประกอบด้วย (1) แบบเรี ยนหรื อตําราประจําวิช า (2) คู่มื อการศึ กษา ประกอบ
แผนการสอน กิจกรรม และสื อการสอน สําหรับ 14-16 สัปดาห์ และ (3) กิจกรรมหรื อสื อการสอน
8) ให้แต่หน่ วยการสอนประกอบด้วยแบบประเมิน ก่อนเรี ยน แผนการสอนประจําหน่วย สรุ ปเนื อหาสาระ
ประจําหน่วย และแบบประเมินหลังเรี ยน
) องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดมาตรการมิให้การจัดการเรี ยนการสอน แนวคิดการสอน การจัดการเรี ยน
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การพัฒนานวัตกรรม เอือต่อกลุ่มผลประโยชน์ทางการศึกษา เช่น สํานักพิมพ์ องค์กรเกียวกับนม อาหาร สาธาณู ปโภค
และลอจิสติกส์ จนทําให้เกิดการผูข้ าดทางการศึกษา
การจัด ซื อจัด จ้างต้อ งกระจายไปยังระดับ ภู มิ ภ าค ระดับ จังหวัด อําเภอ และตําบล การรวมงบประมาณที
จัดสรรให้ส่วนภูมิภาค เพือจัดซื อจัดจ้างสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ เครื องแบบนักเรี ยน เครื องเขียน แบบเรี ยน นม
อาหาร หรื อพัสดุการศึกษามารวมไว้ส่วนกลางจะกระทํามิได้
10) จํานวนนักเรี ยนไม่มากเกินไปบางวิชา เช่น ภาษาอังกฤษ ควรมี 15-20 คนต่อห้องเรี ยน เพราะครู ตอ้ งดูแล
เด็กอย่างใกล้ชิดทุกคน
11) การจัดการศึกษาแบบอิงประสบการณ์ เน้นการเผชิญประสบการณ์ทีจําลองชีวติ จริ ง
12) พัฒนาระบบการสอนสอนขนบธรรม ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเทียว มัคคุเทศก์ ภาษา และวิถีไทย
เพือให้เยาวชนเห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในความเป็ น และเป็ นภูมิคุม้ กับป้องกันไวรัสจากวัฒนธรรมต่างชาติมาทําลาย
วัฒนธรรมและวิถีไทย
13) การเรี ยนการสอนแบบลบ คือ ตี ตราว่า "ผิด" เป็ น "สร้างสรรค์" เปลียนจาก "ติ ชม เป็ น ชมติ" "ตบ หัว
ลู บ หลัง" เป็ น "ลู บ หลัง แล้วลู บ หัว" พัฒ นาทัศนคติก ารให้โอกาสและให้อภัย จัด สอนวิชา "ปรองดองศึ ก ษา) อยู่
ร่ วมกันอย่างปรองดอง ศธ. เปลียนจากกํากับควบคุมเป็ นสนับสนุน ให้กาํ ลังใจ
14) การเล่นคู่การเล่น (PLEARN-Play and Learn) องค์กรจัดการศึกษาพึงกําหนดให้นกั เรี ยนทุกระดับเรี ยน
อย่างสนุกสนานผ่อนคลาย เพราะเด็กสามารถเรี ยนได้ดีผา่ นการเล่นและการค้นพบด้วยตนเอง โดยมีชุดการสอนและ
ศู น ย์ บู ร ณาการประสบการณ์ ผ่ า นลู่ ป ระสบการณ์ (Professional Learning Channel-PLC) 7 ลู่ ป ระสบการณ์
ประกอบด้วย (1) ลู่การเมืองการปกครอง (2) ลู่ธุรกิ จและพาณิ ชยการ (3) ลู่วิทย์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (4) ลู่วิทย์
สุ ขภาพ (แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล และสาธารณสุ ข) (5) ลู่ศิลปะและดนตรี (6) ลู่วิทย์กีฬ่า และ (7) ลู่สังคมศาสตร์
ต้องงดการให้การบ้านเป็ นรายวิชา และเป็ นงานบูรณาการ
15) การเพิมทักษะภาษาและคํานวณ องค์กรจัดการศึ กษากําหนดให้ ใช้หลักสู ตรแบบอิงสมรรถนะ และ
หลักสู ตรแบบอิงประสบการณ์ แทนหลักสู ตรแบบอิงเนื อหาทีส่ วนใหญ่ เป็ นขยะหลัก สู ตร เรี ยนจบแล้วเอาไปใช้
ประโยชน์ไมได้ การประเมินเน้นประเมินกระบวนการ ทีสัมพันธ์กบั ประเมินผล มีระยะปลอดการประเมินผล (สอบ
เพื อให้ เกรดหรื อให้คะแนน) อย่างน้อ ย 4 ปี (ป.1-4) ให้มี การประเมิ น ตัวประโยค ตื อ ป.6 เพี ยงครังเดี ยว เน้น การ
ประเมินความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั มรรยาทสังคม สมบัติผดู้ ี ความเออาทร ของเด็กตลอดการเรี ยนการสอน
3.4 องค์ กรจั ด การศึ ก ษาต้ อ งกํา หนดให้ มี ก ารประเมิ น ครบวงจร เป็ นการประเมิ น กระบวนกสนและ
ประเมินผลเพือให้ได้ผลตามทีกําหนดในวัตถุประสงค์
1) การประเมินให้ประเมินครบวงจรทังก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
2) ต้องเน้นการประเมินทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ คือ ประเมินกระบวนการและประเมินผลลัพธ์

77

3) การประเมิ น วิช าชี วิต และวิชาชี พ ให้เน้น การประเมิ น จากประสบการณ์ จริ ง อาทิ จากการปฏิ บ ตั ิ งาน
มากกว่าการประเมินจากการสอบอย่างเดียว
4) เพือแสดงอุ ป นิ สัยของนักเรี ยนในด้านกระบวนการ คือ ทํางานดี และสมองดี จึงรายงานผลการเรี ยนที
แสดงกระบวนการ/ผลลัพธ์ โดยสะท้อน E1/E2 เป็ นตัวเลขสองตัว คือ ผลการเรี ยนภาษาไทย83.4/85.2 (ตัวแรกเป็ นร้อย
ละเฉลียของการทํางาน และ ตัวหลัง เป็ นคะแนนสอบหลังเรี ยนและสอบสุ ดท้าย)
การแสดงผลการเรี ยนสองตัว สามารถบอกธรรมชาติของนักเรี ยนได้ อาทิ ปรี ชา ได้คะแนนเฉลี ย78.5/82.
เกษมได้82.5/78.5 ทังคู่ได้คะแนนรวม80.5% เหมือนกัน แต่อุป นิ สัยและความสามารถรวมของนักเรี ยนสองคนไม่
เหมือนกันอย่างมีนยั สําคัญ
3.5 องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดให้มีการประเมินผลย้อนกลับ ให้มีการประเมินผลย้อนกลับทีครอบคลุม
ผลกระทบทังทางบวกและลบ และความพึงพอใจของผูส้ ําเร็ จการศึกษาและผูใ้ ช้ผสู ้ ําเร็ จการศึกษา โดยมีการกําหนด
ระบบและกลไก การประเมินผลย้อนกลับเป็ นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาในสังกัดอย่างชัดเจน

4. ระบบการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรี ยนขนาดเล็ก ทีมีนกั เรี ยนน้อยกว่า 200 คน ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ คือ
1) เลิกระบบครู ประจําชัน เป็ นครู ประจําระดับ หรื อประจํากลุ่ม และ เปลี ยน เป็ น "มาตาจารย์" หรื อ "ปิ ตาจารย์"
(อาจารย์แม่ อาจารย์พอ่ ) ดูแลนักเรี ยน 2-3 ห้อง หรื อทังโรงเรี ยนทีมีนกั เรี ยนทุกชันตํากว่าร้อย
2) เลิกการเรี ยนจากการฟั งครู สอน เป็ นเรี ยนเองจากชุ ดสื อประสม เน้นการเรี ยนแบบอิงประสบการณ์ โดยผลิต
ชุ ด การสอนภควัน ตภาพ (Ubiquitous Instructional packages) สําหรั บ ครู และนักเรี ยน ให้ เรี ยนได้ทุ ก ที ทุ ก
เวลา โดยผลิ ต จากส่ วนภู มิ ภ าคและส่ ว นกลางส่ งไปให้ค รู แ ละนัก เรี ย น แทนการเรี ย นจากครู ตลอดเวลา
กระตุน้ ให้ครู ผลิตเอง แล้วเลือกทีมีคุณภาพมาผลิตจํานวนมากเผยแพร่ ไปยังโรงเรี ยนต่างๆ
3) ใน 1 ตํา บล ให้ มี โรงเรี ย นหลัก 1-2 โรงเรี ย น ส่ ว นโรงเรี ยนขนาดเล็ ก อื นต้อ งไม่ ปิ ดโรงเรี ย น แต่ ป รั บ
สถานภาพให้เป็ นโรงเรี ยนเครื อข่าย ของโรงเรี ยนหลัก โดยมีรองผูอ้ าํ นวยการ หรื อ ผูช้ ่ วยผูอ้ าํ นวยการทํา
หน้าทีบริ หารโรงเรี ยนเครื อข่าย
ให้มีผอู ้ าํ นวยการ หรื ออาจารย์ใหญ่/ครู ใหญ่ ทีโรงเรี ยนหลักแห่ งเดียว ให้รักษาชื อโรงเรี ยนเล็กเดิมไว้
คู่หมู่บา้ น
4) การจัด สอนให้นักเรี ยนจากชุ ดการสอนที องค์กรจัด การศึ กษาต้องจัด เตรี ยมให้จากส่ วนกลางสําหรั บ วิช า
แกนกลาง หรื อส่ วนภูมิภาคสําหรับวิชาในหลักสู ตรภูมิภาคหรื อท้องถิ น
5) ส่ ว นวิช าเฉพาะ 3 วิช า ได้แ ก่ วิ ท ยศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ คอมพิ วเตอร์ ให้ม อบหมายให้ค รู ที มี อยู่ใ น
โรงเรี ยนหลัก และโรงเรี ยนเครื อข่าย เดินสอนทีโรงเรี ยนหลัก และโรงเรี ยนเครื อข่าย
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การขนนักเรี ยนออกจากหมู่บา้ นจะกระทํามิได้ ยกเว้นมีกิจกรรมพิเศษ

หมวด 4.3
การบริหารการศึกษา
_______________________________

1. แนวนโยบายการบริหารการศึกษา
องค์กรจัดการศึกษาต้องเลื อกรู ปแบบการบริ หารการศึกษาระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ นให้เหมาะสม
โดยเลื อ กการบริ ห ารแบบอิ งการปกครอง (Political Area-Based Administration) เป็ นศึ ก ษาธิ การภาค ศึ ก ษาธิ ก าร
จังหวัด และศึ กษาธิ การอําเภอ และการบริ ห ารแบบอิงพื นที การศึกษา (Educational Area-Based Administration) ที
จําแนกไปเขตพืนทีการศึกษาและเขตพืนทีโรงเรี ยน
การบริ หารการศึกษาแบบผสมระหว่างแบบอิงการปกครอง และแบบเขตพืนทีจะกระทํามิได้ เพราะจะทํา
ให้เกิดความสับสนในอํานาจและการบังคับบัญชา

2. แนวนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษา
การบริ ห ารเป็ นการกําหนดอุ ด มการณ์ นโยบาย มาตรการ และยุท ธศาสตร์ ส่ วนการจัด การเป็ นการนํานโยบาย
มาตรการ และยุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบตั ิเพือให้บรรลุอุดมการณ์ทีกําหนดไว้
การบริ หาร เป็ นความรั บผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อสภาสถาบันอุดมศึกษา ส่ วนการจัดการ
เป็ นความรับผิดชอบของอาจารย์ใหญ่หรื อผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา หรื ออธิการบดี สถาบันอุดมศึกษา
1) องค์ก รจัด การศึ ก ษาต้องกําหนดให้ ส ถานศึ ก ษาและสถาบัน อุ ด มศึ กษากําหนดอุด มการณ์ ประกอบด้วย
ปรัชญา ปณิ ธาณ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
2) องค์กรจัดการศึกษาต้องทบทวนการบริ หารการศึกษาระบบเขตพืนทีการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
3) องค์กรจัดการศึ ก ษาควรกําหนดให้ องค์กรการศึ ก ษา สถานศึ ก ษา และสถาบัน อุด มศึก ษามีกฎหมายรอง
ระบบการศึกษา และแผนแม่บทวิชาการ
4) กําหนดขอบข่ายการบริ หารให้ครบถ้วนเพือให้การบริ หารการศึกษาดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5) ส่ งเสริ ม ให้การบริ หารและการจัดการต้องเน้น การะจายอํานาจ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม และหลี กเลียง
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สภาวะ “พหุบญั ชา”
6) จัดระเบียบบริ หารราชการในกระทรวงศึกษาธิการโดยคณะเอกัตบุคคลในรู ปสภาหรื อในรู ปคณะกรรมการ

3. แนวปฏิบัติการบริหารและจัดการการศึกษา
องค์กรจัดการศึกษาต้องดําเนินการให้การบริ หารและการจัดการมีแนวปฏิบตั ิตามแนวนโยบายทัง 6 ประการ ดังนี
) องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดให้สถานศึกษาหรื อสถาบันการศึกาต้องกําหนดอุดมการณ์ (Ideology) เพือ
บอกสภาพเต็มสมบูรณ์ ทีเอกกัตเอกัตบุคคล นิติเอกัตบุคคล หรื อองค์กรต้องไปให้ถึงทําให้สําเร็ จ ไปให้ถึง และดํารง
อยูใ่ นสภาพนันให้นานทีสุ ด ทํานุ บาํ รุ ง และส่ งเสริ มในสภาวะนันมีความสมบูรณ์อยูต่ ลอดเวลาเพือเอาชนะสภาวะที
เกิดขึนแล้วตังอยูไ่ ม่นานแล้วดับสู ญไป อุดมการณ์ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิ ธาณ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ในการดําเนิ นชี วิตและดําเนิ นงาน อุดมการณ์ เป็ นตัวตัง ทีจะต้องนําไปเป็ นตัวตังในการทําแผนยุทธศาสตร์
ต่อไป
(1) ปรัชญา (Philosophy) คือ แนวคิด แนวทางการดําเนิ นงานให้ถึงเป้ าหมาย ประหนึ งโคมส่ องทาง การเขี บ
นต้องเป็ นข้อความยาวพอทีแสดงแนวคิดและทิศทางการดําเนิ นงานขององค์กรทุกระดับ
(2) ปณิ ธาน (Mission) เป็ นเป้ าหมายใหญ่หรื อภารกิ จหลักขององค์กร ทีจะต้องปฏิ บตั ิ เพือให้บรรลุปรัชญา
โดยมีลกั ษณะสําคัญ 4 ประการ คื อ (1) สะท้อนปรัชญา เช่ น รักคุ ณเท่าฟ้ า ของการบินไทย อาจจะสะท้อนปรัชญาที
จะต้องบริ การลูกค้าด้วยความรักดังญาติมิตร (2) เข้าใจง่าย ไม่ตอ้ งแปล เขี ยนแล้วให้คุณยาย คุณปู่ อ่านว่า ท่านเข้าใจ
ตามที เราต้องการสื อสารหรื อไม่ (3) สัน กะทัดรัด ไม่มีการขยายความ เช่น ไม่ควรเกิน 25 คํา และ (4) จําได้ง่าย พิมพ์
บนเสื อยือดได้ จึงเขียนในรู ปคําขวัญ สภาษิต คําคม
(3) วิสยั ทัศน์ (Vision) เป็ นภาพคแห่ งความสําเร็ จ ชีนํา (Guiding images of succeses) ควรจะ
ต้องมีหลายภาพ จึงเขียนเป็ นข้อๆ เพือให้บรรลุปณิ ธาน ก็ควรแยกได้สีห้าข้อ แต้ละข้อก็เป็ นภาพความสําเร็ จชี นํา มิใช่
มาเขียนรวมเป็ นข้อเดียว เพราะจะไปซํากับข้อความทีแสดงปรัชญา และ
(4) พันธกิจ (Commitments) เป็ นงานทีต้องทําเพราะเป็ นคําสังของฝ่ ายบริ หารคือ สภามหาวิทยาลัย ตามทีฝ่ าย
จัดการ (Management) คื ออธิ การบดี และทีมงานเป็ นผูเ้ สนอ เมือคณะกรรมการบริ หาร (Board) เห็ นชอบให้ท าํ ก็จะ
เป็ นพันธะที หัวหน้าผูบ้ ริ หาร (Chief Executive Office-CEO) ผูบ้ ริ หาร (Executive Officers-EC) และคณะจะต้องทํา
หรื อนําไปปฏิบตั ิ ไม่ทาํ ไม่ได้ จึงเรี ยกพันธกิจ
ครู ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ าํ นวยการสถานศึ ก ษา อธิ ก ารวิท ยาลัยหรื อ สถาบัน อธิ การบดี ม หาวิท ยาลัยหรื อ
สถาบันขันสู ง เป็ น หัวหน้าผูบ้ ริ หาร ส่ วนผูช้ ่วยครู ใหญ่ ผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา รองอธิ การ
วิทยาลัยหรื อ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย คณบดี และผูอ้ าํ นวยการ เป็ นผูบ้ ริ หาร
อุดมการณ์จึงเป็ นการตังเป้ าทีองค์กรและเอกัตบุคคลจะต้องตังไว้ก่อน ออกเดินทาง การทําแผนระยะยาว เช่น
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แผนพัฒนาชาติ หากขาดอุดมการณ์ จะทําให้ไม่ไปถึงเป้ าหมาย จะต้องกําหนดปรัชญาองค์กร ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ เพือนําไปสู่ การกําหนดจุดหมาย หลักการ นโยบาย และมาตรการให้บรรลุผล ส่ วนยุทธศาสตร์ เป็ นวิธีการทีจะ
นําองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย จะกําหนดวิสัยทัศน์อย่างเดียวไม่ได้
2) ทบทวนการบริ หารการศึกษาระบบเขตพืนทีการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยปรับแนวคิด เขต
พท การศึ กษาให้มุ่งพัฒนาที เขตโรงเรี ยน School District คือ แบ่ง จังหวัดหรื ออําเภอเป็ นเขตพืนที และจัดเขตพืนที
การศึกษาดังนี
(1) เขตพืนทีมัธยมศึกษาและอาชี วศึกษา ยึดจังหวัดเป็ นเขต เขตพืนทีประถมศึกษา ยึดอําเภอหรื อกิงอําเภอ
เป็ นเขต ส่ วนเขตพืนทีปฐมวัยศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต (กศ.ตช) ยึดตําบลเป็ นเขต
(2) เขตพื นที มัธ ยมศึ ก ษา และเขตพื นที ประถมศึก ษา แยกเป็ นเขตโรงเรี ย น (School District) ที ดู แ ลกลุ่ ม
โรงเรี ยนกลาง เหนือ ใต้ ออก ของอําเภอ (4-5 กลุ่มตําบล)
(3) เขตพืนทีปฐมวัยศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตอยูร่ ะดับหมู่บา้ น
) องค์กรจัดการศึก ษาควรกําหนดให้องค์กรการศึ กษา สถานศึ กษา และสถาบันอุด มศึกษามีกฎหมายรอง
ระบบการศึกษา และแผนแม่บทวิชาการ ดังนี
(1) ให้องค์กรหลักและองค์กรรองและสถานศึกษาทุกระดับ มีธรรมนู ญองค์กรหลักเพือเป็ นกฎหมายรอง
(Bylaw) เพื อกํา หนดระบบและกลไกการบริ ห ารและการจัด การในส่ ว นที กฎหมายหลัก มิ ไ ด้ก ําหนดหรื อ ไม่ มี
รายละเอียด ทังนีต้องไม่ขดั แย้งกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
ให้ธรรมนู ญองค์ก รครอบคลุมบททัวไป การบริ หารทัวไป การบริ หารวิชาการ การบริ หารกิ จการนักเรี ยน
นิ สิ ต นัก ศึ ก ษา การบริ ห ารทรั พ ยากรและงบประมาณ การบริ ห ารกิ จ การชุ ม ชนและประชาสัม พัน ธ์ การบริ ห าร
วิสาหกิจ วัฒนธรรมองค์กร และระบบการประกันคุณภาพ
(3) ให้สถานศึ กษาทุก พัฒนา “ระบบการศึกษา” (Educational System) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา หรื อสถานศึกษา เพือกําหนดองค์ประกอบ ขันตอนดําเนินการทีจะประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพือให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติซึงเป็ นระบบการศึกษาชาติ
(4) ให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาแผนแม่บทวิชาการ (Academic Master Plan) เป็ นแผนหลัก
ในการบริ ห ารกิ จการของมหาวิท ยาลัยทุ กด้าน ในการสนองตอบการพัฒ นาคุ ณ ภาพวิชาการของมหาวิท ยาลัยให้
เป็ นไปตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และเป้ าหมาย เพื อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาแผนกลยุท ธ์ และ
แผนปฏิ บ ัติ ก ารที สอดคล้อ งกับ ระบบการศึ ก ษาตามกรอบเวลาโดยเสนอสภาสถานศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย ศึ ก ษา
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาหรื อสภาสถานศึกษาเพืออนุมตั ิและประกาศใช้
ให้ แ ผนแม่ บ ทวิ ช าการ ประกอบด้ว ย อย่ างน้ อ ย 11 องค์ป ระกอบคื อ (1) บทสรุ ป สํ าหรั บ ผู บ้ ริ ห าร (2)
เอกลักษณ์ สถาบันและอัตลักษณ์ บณ
ั ฑิ ต (3) อุดมการณ์ คนอบคลุมปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ (4) การ
วิเคราะห์ บ ริ บ ท หน่ วยงาน และชุ ม ชนโดยรอบสถานศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย ศึ ก ษา ประถมศึ กษา มัธ ยมศึ ก ษา และ
อุ ด มศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา (5) พัฒ นาการของสถานศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย ศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษา และ
อุด มศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา (6) เป้ าหมาย/ประเด็ น การพัฒนาวิชาการ ยุท ธศาสตร์ มาตรการ ตัวบ่ ง ชี (7) แผนรั บ
นักศึกษา กลุ่มนักศึกษาเป้ าหมายในด้านขอบเขตความครอบคลุมและจํานวน (8) แผนพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากร
การศึ กษาประเภทอื น (9) การเปิ ด คณะวิชา หลักสู ตร สาขาวิชาในสถานศึกษาระดับ ปฐมวัย ศึก ษา ประถมศึ กษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาหรื อหมวด วิชาและสาระวิชาในสถานศึกษา (10) การขยายโครงสร้างพืนฐาน เครื องมือ
อุ ป กรณ์ ในสถานศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย ศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษา และอุด มศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา (11) กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศทีจําเป็ นต่อการพัฒนาวิชาการ และ องค์ประกอบอืนทีสอดคล้องกับพัฒนาการสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวิทยาการทีเปลียนแปลงไป
) องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดและสถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษา กําหนดให้ครอบคลุมการบริ หาร8
ขอบข่ายเป็ นไปอย่างมีคุณภาพทังประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ได้แก่
(1) การบริ ห ารบริ บ ท หรื อการบริ ห ารกิ จการชุ ม ชน ครอบคลุ ม การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ใ นชุ ม ชนและ
สถานศึ ก ษา จุ ด แข็ งจุ ด อ่ อน อาชี พ ประชาชน ทรั พ ยากรในชุ ม ชน เพื อนําไปสู่ ก ารพัฒ นาหลัก สู ต รท้อ งถิ นและ
หลักสู ตรสถานศึกษา
(2) การบริ หารวิชาการ ครอบคลุมหลักสู ตร และการเรี ยนการสอน เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา การวัด
และการประเมิน
(3) การบริ ห ารกิ จ การนัก เรี ย น ครอบคลุ ม การบริ ห ารกิ จ กรรมนัก เรี ย น การพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะผู เ้ รี ย น
พฤติกรรมการเรี ยน อาหารและโภชนาการ กีฬา บันเทิง พัฒนาการผูเ้ รี ยนในทุกด้าน กองทุนการศึกษา พลานามัย และ
สวัสดิการ
(4) การบริ หารบุ ค ลากร ครอบคลุ ม การประกาศรับ การคัด เลื อก การบรรจุ การพัฒ นา การประเมิ น การ
ทํางาน การให้รางวัล การลงโทษ และสวัสดิการ
(5) การบริ ห ารวิส าหกิ จสถานศึ กษา ครอบคลุ ม การหารายได้ของสถานศึกษา เพื มเติ มจากงบประมาณที
ได้รับจากส่ วนกลางและส่ วยท้องถิน เพือให้สถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษาขององค์กรจัดการศึกษา พึงพาตนเอง
ได้ในระดับหนึง แทนการรอรับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรจัดการศึกษาฝ่ ายเดียว
(6) การบริ หารทรัพยากร การเงินและงบประมาณ ครอบคลุมการจัดสรรงบประมาณ การกํากับดูแล การใช้
จ่าย และการเพิมมูลค่าเพิมของทรัพยากรสถานศึกษา และการประเมินรายรับรายจ่ายของสถานศึกษา
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(7) การบริ หารลอจิสติกส์ (การบริ หารเกียกกาย) ครอบคลุมการจัดหา เตรี ยมการ และดําเนิ นการเพือให้การ
จัดการศึกษาของสถานศึ กษาบรรลุผล ได้แก่ การจัดการอาคารสถานที ถนนหนทาง ยานพาหนะ เสบียงอาหาร โรง
อาหาร และสาธารณ4ปโภค และ
(8) การบริ หารทัวไป ครอบคลุม การดําเนิ นงานด้านข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บเอกสาร (สารบรรณ) การ
ติดต่อสื อสารหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา งานปฏิคม (การต้อนรับ พิธีการ พิธีกรรม) และงานพัสดุของ
สถานศึกษา
5) การบริ หารและการจัดการต้องเน้นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เพือ ส่ งเสริ มความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ของ
บุคลากร ให้กล้าคิดกล้าทํากล้าคิดนอกกรอบได้ ทุกภาคส่ วนควรมีส่วนร่ วมอย่างแม้จริ ง โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคผลผลิ ต
ทางการศึกษา เพือประกันการได้งานทําทันทีของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
การบริ หาร “ระบบเถ้าแก่ แบบเดิ ม ” ที รวมศู น ย์ก ารตัดสิ น ในสังการโดยคนๆ เดี ยว หรื อการดําเนิ น การ
ประชุมทีใฟ้ความคิดเห็นของประธานหรื อใครคนใดคนหนึ งเป็ นมติทีประชุ มจะทําไม่ได้
) องค์กรจัดการศึกษาควรกําหนดนโยบายและสถานศึกษาทุกระดับควรมีความตกลงกับภาคธุรกิจ เอกชน
อุตสาหกรรมทุกระดับ ในการรับเข้าฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ในรู ปบูรณกิจศึกษาและสหกิจศึกษา หรื อการฝึ กงานใน
รู ปแบบอืน
7) การจัดระเบียบบริ หารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลัก ทีเป็ นคณะเอกัตบุคคลในรู ปสภาหรื อในรู ป
คณะกรรมการจํานวน7 องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการประถมศึกษา คณะกรรมการการมัธยมศึกษา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการการศึกษาตลอดชี วิต คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการ
เทคโนโลยีเพือการศึกษา เพือพิจารณาให้ความเห็ นหรื อให้คาํ แนะนําแก่รัฐมนตรี หรื อคณะรั ฐมนตรี และมี อาํ นาจ
หน้าทีอืนตามทีกฎหมายกําหนด
) องค์ก รจัด การศึ ก ษาต้องกําหนดให้ มี การกระจายอํานาจให้ เป็ นไปตามกฎหมายกําหนด โดยเป็ นการ
กระจายอํานาจครบถ้วน ในด้านการบริ หารวิชาการ การบริ หารบุคลากร การบริ หารทัวไป
การจัดซือ จัดจ้าง การแต่งตังและบรรจุครู อาจารย์ บุคลาการ จะดําเนินการโดยส่วนกลางไม่ได้
) องค์ก รจัด การศึ ก ษาต้องกําหนดนโยบายการสื อสารสั งการทังระบบดังเดิ ม และระบบดิ จิ ท ัล โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10) องค์กรจัดการศึกษาต้องปรับกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้องกับการศึกษาให้ทนั สมัย
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11) ทบทวนทีมาและการแต่งตังผูบ้ ริ หาร บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบ โครงสร้างการบริ หาร
สถานศึ กษา ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพือให้ได้ผบู ้ ริ หารทีดี สามารถปฏิ บตั ิ ภาระหน้าทีและความสํานึ ก การจัดการ
ศึกษาไทยอย่างเป็ นอิ สระ ไม่ถูกบี บให้เป็ นแบบเดี ยวกัน โดยกําหนดมาตรการ การประเมินและนโยบาย ทีส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์และความเป็ นเลิศ
) องค์กรจัดการศึกษาต้องกํากับดูแลความเป็ นนิ ติเอกัตบุ คคลของสถานศึกษาเพือมิให้เกิดปั ญญาการละเมิด
มาตรา 59 ของ พรบ.กศ.แห่ งชาติ 2542 และการทีหน่วยงานขององค์กรจัดการศึกษา มิได้มอบอํานาจตาม มาตรา 39
ในด้านการบริ หารเอกัตบุคคล งบประมาณ และรู ปแบบสถานศึกษา เพือนําไปสู่ ความเป็ นนิติเอกัตบุคคลสมบูรณ์แบบ
ในรู ปประชาองค์กรจัดการศึกษา คือ องค์กรจัดการศึกษามอบอํานาจให้ประชาชนดําเนินการเอง หรื อ องค์กรจัดการ
ศึกษาประชา คือ องค์กรจัดการศึกษามอบงบประมาณให้เป็ นสถานศึกษาเอกชนในกํากับ (Charter Schools)
) องค์กรจัดการศึกษาต้องกํากับดูแลการกระจายอํานาจให้มีประสิ ทธิ ภาพ หน่วยงานส่ วนกลาง จะยึดอํานาจที
กําหนดไว้ใน มาตรา 39 ไม่ได้ โดยเฉพาะการโยกย้ายด้วยการซื อขายตําแหน่ง
) องค์กรจัดการศึกษาต้องจัดระบบป้ องกันความแตกต่างในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในกรุ งและหัวเมือง
ในด้าน (1) ความพร้อม รร.ในเขตเมืองดีกว่าในทุกด้าน และ (2) ความไม่เป็ นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ
15) การพัฒ นาทัก ษะสํ า หรั บ พุ ท ธศตวรรษ 26 โดยเฉพาะ "ทัก ษะการเป็ นผู ้น ํา แบบเบ็ ด เสร็ จ " Executive
Functions-EF"
16) พัฒนาระบบการเงิน งบประมาณและเงิ นทุนเพือการศึกษาของไทย เพือบริ หารและจัดการให้มีความยังยืม
ติดตามทวงหนี ผูก้ ยู้ มื เงินเพือการศึกษาแต่สาํ เร็ จการศึกษาแล้ว ไม่ใช้คืน
17) องค์กรจัดการศึกษาต้องพัฒนาระบบการบริ หารและจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ไม่มีวาระซ่อนเร้น ไม่อาศัย
มติกก.เพือประโยชน์ตนเอง
) องค์กรจัดการศึกษาต้องทบทวนโครงสร้ างกระทรวงศึกษาธิ การ ควรใช้ "กระทรวงการศึกษา" ตามชื อเดิม
ของกระทรวงใน พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542 เพือมิให้มีภาวะพหุ บญั ชา (Multiple commanders) คือ ผูบ้ ริ หารระดับ
ปลัดกระทรวงและเลขาธิ การหรื ออธิ บดี อยูใ่ นระดับเดียวกัน
) องค์กรจัดการศึกษาต้องทบทวนระบบ การบริ หารงานเอกัตบุคคลของหลายสาขาอาชี พให้เป็ นอิสระ ปรับ
ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน แยกบัญชี ระหว่างสาย ระหว่างสํานักงานหรื อกรม โดยมีบญั ชีเงินเดือนของตนเองและไม่
ต้องอิง กพ.
20) กําหนดบทบัญญัติ มิ ให้การสังการใดๆ เกิ ด จากคนๆ เดี ยว (Single command) ยกเว้นในเวลาเกิ ดภัยพิบ ตั ิ
ภาวะสงคราม หรื อภาวะฉุ ก เฉิ น ที หากรอมติ ที ประชุ ม จากคณะเอกัต บุ ค คล จะเกิ ด ความเสี ยหายต่อองค์ก ร หรื อ
ส่ วนรวม
21) การตัดสิ นสังการต้องอาศัยอํานาจจากคณะกรรมการตามกฏหมายเท่านัน ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะใช้อาํ นาจใน
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ตําแหน่ งหน้ าที ให้ โทษ ผูท้ ี เห็ น ต่ า งหรื อคัด ค้านจะกระทํามิ ไ ด้ การยริ ห ารต้อ งเน้น การมี ส่ วนร่ วม เพื อสอนงาน
ผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ และส่ งเสริ ม "พหุกบาล" Plural Headed Leadership
22) กําหนดทีมา บทบาท และการกํากับดูแลสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาให้สมกับเป็ น องค์กรสู งสุ ดของทาง
การศึกษา โดยเน้นการประสานงานให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาควบคุมตนเองภายใน มากกว่า การกับกับ
ควบคุมจากภายนอก
23) กําหนดบทบาทผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา และผูบ้ ริ หารระดับสู งเพื อให้มี ภูมิ คุม้ ดี กนั “ไวรัส บ้าอํานาจ” และ
“ไวรัสทัศนะบอด” (คือมีความโลภ โกรธ หลง บังตา)
การทําหน้าทีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกระดับ ต้องมีศกั ยภาพ มีจิตวิญญาณ ความเป็ นครู สูง ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารที
คอยประจบเจ้านาย ไม่แสวงหาอํานาจ ไม่เล่นการเมืองในองค์กร
ผูบ้ ริ หารจะทอดทิง ละทิงโรงเรี ยน หนี โรงเรี ยนยาวนาน โดยการสังการของผูม้ ีอาํ นาจ เพือรับหน้าที หรื อมี
บทบาทหน้าทีในสมาคม ชมรม สหกรณ์ หรื อคณะกรรมการของส่ วนราชการไม่ได้
) องค์กรจัดการศึกษาต้องกระตุน้ พัฒนาระบบบริ หารทีเหมาะกับเมืองไทย ไม่นาํ ระบบจากต่างประเทศมาใช้
โดยขาดการวิจยั ความเหมาะสมและเข้ากันได้ (Compatibility Research) ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ทีสําเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท และ ปริ ญญาเอกจากหลักสู ตรต่างประเทศนําหลัก การทฤษฎี มาในในบริ บ ทไทย พิ สู จน์ แล้วว่า
หลายเรื องไม่เหมาะกับการบริ หารงานในเมืองไทย
) องค์ก รจัดการศึ กษาต้องทบทวนการกําหนดคุ ณสมบัติ การแต่งตัง บทบาทหน้าที ผูด้ าํ รงตําแหน่ งบริ หาร
ระดับเลขาธิ ก าร อธิ บดี อธิ การบดี และตําแหน่ งอืนระดับ 10 เป็ นต้น ไป ให้เป็ นผูน้ าํ วิชาการและวิชาชี พทีมีผลงาน
ประจักษ์ และ เป็ นมือประสานความร่ วมมือของบุคลากรทุกฝ่ ายและทุกคน.

หมวด 4.4
การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
_______________________________

1. แนวนโยบายการพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาและการทําหน้าที ของคุ รุสภาในฐานะสภาวิชาชี พก่ อให้เกิ ดปั ญหาและ
สภาพไม่ส่งเสริ มให้การผลิตครู อาจารย์ และการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษาหลายประการ
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2. หลักการการพัฒนานักวิชาชีพการศึกษา
การพัฒนาครู ให้เป็ นนักวิชาชี พชันสู ง สถาบันครุ ศึกษา (วิทยาลัยครู วิทยาลัยการศึกษา คณะการศึกษา และคณะครุ
ศาสตร์ ) ควรจัดดังนี
1) บริ บ ทการพั ฒ นานักวิ ช าชี พ การศึ กษา ควรประกอบด้วย ส่ ว น ตามไตรยางค์วิช าชี พ คื อ ( ) การฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พ คือ สํานักวิชาประสบการณ์วิชาชี พการศึกษา ( ) การให้ความรู ้ดา้ นวิชาการศึกษา
(วิชาครู ) และวิชาสาระทีจะนําไปสอนนักเรี ยน คือ สํานักวิชาวิทยาการการศึกษา และ ( ) ความรู ้ทีเกียว
ศาสตร์ ที ว่าด้วยวิธี ก าร คื อ สํานัก วิช าเทคโนโลยีก ารศึกษา (โปรดดู ข้ อ . ในหมวด เทคโนโลยี
การศึกษา)
องค์ป ระกอบสามส่ วนนี วิช าชี พ อื นให้ค วามสํ าคัญมาก ที จะเที ยบเคี ยงได้ คื อ (1) การผลิ ต นักวิช าชี พ
แพทย์ แบ่งเป็ นคณะแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และคณะเทคโนโลยีการแพทย์ (เทคนิ คการแพทย์) หรื อ
(2) การผลิ ต นัก วิ ชาชี พ การเหษตร แบ่ ง เป็ นคณะการเกษตร คณะวิท ยาศาสตร์ ก ารเหษตรหรื อ คณะวิท ยาการ
การเกษตร และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ
ทังนี ให้พ ยายามเลี ยงการใช้คาํ รวมว่า ศึก ษาศาสตร์ เพราะไม่ ส ะท้อน 3 องค์ป ระกอบ ครบถ้วนทัง 3
องค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิงเทคโนโลยีก ารศึก ษา นักการศึกษายังเข้าใจผิด ว่า หมายถึ งสื อเท่ านัน จึ งไม่ให้
ความสําคัญ คณะศึกษาศาสตร์ และครุ ศาสตร์ จาํ นวนมากจึงไม่เปิ ดสาขาเทคโนโลยีการศึกษาเลย
ลองเปรี ย บเที ยบดู ว่า หากด้า นการแพทย์ ขาดเทคโนโลยี ก ารแพทย์แล้ว จะไม่มี ใครคิ ด ค้น เครื องมื อ
อุปกรณ์และวิธีการรักษาคนไข้ นายแพทย์จะรักษาคนไขได้อย่างไร เพียงสองมือกับหนึ งปาก ไม่สามารถจะรักษา
คนไขได้ ครู ก็เช่ นเดียวกัน ครู จะสอนนักเรี ยนให้พน้ จาก “โรคความไม่รู้” (อวิชชาโรคา” ได้อย่างไร หากมีเพียง
สองมือและสองปาก คือ ปากสําหรับพูดกับปากกาสําหรับเขียน
แต่จุดอ่อนของ มคอ.1 สาขาการศึกษา ทีใช้ในปั จจุบนั (2562) คือ ช่วงทีมีการพัฒนา มคอ.1 นันไม่มีนัก
เทคโนโลยีการศึ กษาอยู่ในคณะกรรมการพัฒนา มคอ.1 เลยทังๆทีมี นักวิชาการระดับศาสตราจารย์หลายคน และ
กรรมการส่ วนใหญ่อยูใ่ นสาขาสารัตถศึกษา หลักสู ตรการสอน สายบริ หารฯลฯ จึงมีการกําหนดให้นิสิตนักศึกษาที
เรี ยนการศึ กษานอกระบบ และ เทคโนโลยีการศึกษาเรี ยนเอกคู่ ผลทีเกิดขึนคือ ครู เทคโนโลยีในโรงเรี ยนจึงต้อง
สอนหนังสื อด้วย ทําให้ตอ้ งทิงหน่วยบริ การเทคโนโลยีการศึกษา เมือครู มาขอใช้บริ หารสื อหรื อขอคําปรึ กษาก็ไม่มี
ใครอยู่ นานเข้าครู ก็ไม่มาขอใช้บริ การ แสดงให้เห็นระบบความคิดของคณะกรรมการที ไม่เห็นความสําคัญของเสา
หลักทีสามของวิชาชีพการศึกษา
หลังจากพัฒนา มคอ.1 จึงออกแบบการผลิตครู ปริ ญญา ตามความเคยชิ นทีปฏิบตั ิกนั มาเกือบร้ อยปี ขาดกา
รวิเคราะหฺ แ ละเปรี ยบเที ยบกับ การผลิ ตวิช าชี พ อื นที คํานึ งถึ งไตรยางค์วิชาชี พ แต่ ม คอ. 1 สาขาการศึกษา มิ ไ ด้
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คํานึ งนถึ ง และที เป็ นปั ญ หาต่ อคุ ณ ภาพวิช าชี พ การศึ กษา คื อมี การกําหนดให้นิ สิ ตนัก ศึก ษาที เรี ยนเทคโนโลยี
การศึกษาเรี ยนเอกคู่ ครู เทคโนโลยีจึงต้องสอนหนังสื อด้วย ทําให้ตอ้ งทิงหน่วยบริ การเทคโนโลยีการศึกษา เมือครู
คําปรึ กษาก็ไม่มีใครอยู่ นานเข้าครู ก็ไม่มาขอใช้บ ริ การ แสดงให้เห็นระบบความคิดที ไม่เห็ นความสําคัญของเสา
หลักทีสามของวิชาชีพการศึกษาคือ "เทคโนโลยีการศึกษา"
2) ปั จ จัย พื นฐานในการพัฒ นานัก วิ ชาชี พ การศึ ก ษา สถาบัน ครุ ศึ ก ษาต้อ งมี อุด มการณ์ บุ ค ลากร นิ สิ ต
นักศึกษาครู โครงสร้างพืนฐาน สิ งอํานวยความสะดวก อาคารเรี ยนสําหรับคณะการศึกษา คณะวิทยาการศึกษา และ
คณะเทคโนโลยีการศึกษา มีห้องเรี ยนทีมีสือการสอน (วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ) ครบถ้วนตามประเภทห้องเรี ยนที
แตกต่างไปตามศาสตร์ หรื อสาขาวิชา แต่ทีสําคัญอย่างยิง ได้แก่ อุดมการณ์ ครู อาจารย์ และนักเรี ยนครู ระบบการ
พัฒนาครู และกลไก การพัฒนาครู
(1) อุดมการณ์ หมายถึงภาพเต็มทีต้องไปให้ถึง อัตสัมฤทธิ คติ (Self-Efficacy) คือความเชื อมันว่าจะทําได้
สําเร็ จ บังคับใจให้เอาชนะอุปสรรคทีกันขวางความสําเร็ จ ประกอบด้วย ปรัชญา (แนวคิดแนวทางการดําเนิ นการ)
ปณิ ธาน (ภารกิ จหลักทีต้องทําให้ปรั ชญาเป็ นจริ ง) วิสัยทัศน์ (ภาพแห่ งความสําเร็ จชี นําทาง) และพันธกิ จ (ความ
มุ่งมันตังใตทีจะแปลงภาพความสําเร็ จให้เป็ นจริ ง) ในการผลิตนักวิชาชีพการศึกษา
(2) ครู อาจารย์ทีมาสอนทีมีวิญญาณความเป็ นครู เต็มใจเป็ นครู เลื อกเรี ยนครู จากดวงใจ และภาคภูมิใจใน
ความเป็ นครู และไม่หวังโลกี ยทรัพย์จากความเป็ นครู และมีความเชื อว่า การให้ความรู ้ เป็ นยอดวิชาชี พ เพราะแม้
ค่าตอบแทนเป็ นเงินบาทจะน้อย แต่ส่วนชดเชยคือ อริ ยทรัพย์ คือบุญ
(3) นิสิตนักศึกษาครู (Student Teachers ไม่ใช่ Teacher Students) คือ ผูท้ ีเข้ามาเรี ยนเพือเป็ นครู ด้วยความ
จริ งใจ (ไม่ใช่ ครู ทีมาเป็ นนักศึกษาเพือเรี ยนให้ได้ใบประกอบอาชีพ ทีบางคนใช้คาํ ว่า Teacher Students) ปั ญหาที
พบคือ ผูท้ ีจะมาเรี ยนครู จํานวนมากขาดวิญญาณความเป็ นครู และมีสติปัญญาอยูใ่ นระดับปานกลางหรื อตํากว่า จึง
ขาดพลังทีจะช่วยจรรโลงใจนักเรี ยนให้ยดึ มันในทางแห่งความดี
( ) ระบบการพัฒ นาครู ครอบคลุ ม องค์ป ระกอบ และขันตอนในการพัฒ นาครู เพื อเป็ นนัก วิชาชี พ มี
ความสําคัญมาก สถาบันครุ ศึกษาต้องพัฒนาระบบการผลิตครู เป็ นของตนเอง ปัญหาของระบบการผลิ ตครู ไทย คือ
ขาดระบบของตนเอง แต่จดจําหรื อนําเอาระบบของต่างชาติมาใช้ผลิตครู ของตนเอง ดังที เคยหลงทางมากว่าร้อยปี
(5) กลไก เป็ นแนวปฏิ บตั ิ ทีจะนําพาองค์ประกอบและขันตอนของระบบผลิ ตครู ประกอบด้วยกฎระเบียบ
แนวปฏิบตั ิ ข้อปฎิบตั ิ คู่มือและเอกสารสนับสนุนต่างๆ
6) กระบวนการผลิตครู กระบวนการผลิตครู หมายถึง กระบวนการและขันตอนทีสถาบันครุ ศึกษาจัดหา จัด
ให้ และจัด ทํา เพื อให้นิ สิ ตนัก ศึก ษาครู มี ค วามรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ พ ร้ อ มที จะออกไป
ประกอบอาชีพครู ตามแนวทางทีสถานครุ ศึกษาเห็นว่า เหมาะสมกับนักศึกษาทีสุ ด
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หลักการผลิ ตครู ทีถูก ต้องคื อ หาหต้องการให้นิสิต นักศึกษาครู มีพฤติกรรมการสอนและใช้วิธีการสอน
อย่างไร สถาบันครุ ศึกษาต้องจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้พฤติกรรมการสอนและวิธีการสอนนันกับนิ สิต
นักศึกษาครู
ปั ญหาที พบคือ ในวิชาพฤติกรรมการสอนเรื อง การสอนที เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นศู น ย์กลาง (ทีพรบ.การศึกษา
แห่ งชาติ ใช้วลี วา่ “ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ”) นัน อาจารย์ทีสอนเรื อง นี ก็สอนด้วยการบรรยายหรื อให้อ่านตํารา ทําให้
แนวคิดไม่ซึมซับเข้าไปในพฤติกรรมของนิ สิตนักศึกษาครู เมือนิ สิตนักศึกษาครู ไปสอนนักเรี ยน ก็ใช้วิธีการสอน
ด้วยการบรรยาย ด้วยชอล์คกับกระดานดํา หรื อ “ปิ งแผ่นใส”หรื อ “ย่าง” สไลด์คอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับอาจารย์ที
สอนพวกตนมา
เมือสถาบันครุ ศึกษาไม่มีนวัตกรรมการสอนใหม่ๆ ให้นิสิตนักศึกษาครู ได้สัมผัส ก็ไม่สามารถนําวิธีการ
สอนแบบใหม่ๆ ไปใช้ ตรงกันข้าม พอทราบว่า ฝรังคิดวิธีการสอนแบบใหม่ ก็นาํ มาใช้สอน โดยไม่ศึกษาวิจยั ว่า
เหมาะสมกับบริ บทไทยหรื อไม่ เมือนํามาใช้พอควรกับเวลา ประหนึ งไฟไหม้ฟาง ก็เปลียนไปนําเข้าวิธีการสอน
ใหม่ ไม่ถึงสองปี ก็เลิก แล้วไปนําเข้าวิธีการสอนใหม่เข้ามาอีก
7) ผลลัพธ์ ของการผลิตครู หมายถึงการประเมินสมรรถนะ ความรู ้ความสามารถในการสอนทีครบวงจรและ
ครอบคลุมทุกพิสัยทังคุณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะส่ วนเอกัตบุคคล และทักษะการ
สื อสาร ที เป็ นองค์ป ระกอบสําคัญ ของความเป็ นครู จําเป็ นต้องมี ก ารประเมิ น อย่างต่ อเนื องตังแต่นิ สิ ต
นักศึกษาครู เข้าเป็ นนักศึกษา การประเมินผลลัพธ์ทีถู กต้องคือ การประเมินจากสภาพจริ ง ในสถานการณ์
การสอนจริ ง โดยการกําหนดขันตอนให้นิสิตนักศึกษาครู ได้เข้าสู่ กระบวนการ ขัน เช่นเดียวกับวิชาการ
แพ ทย์ ห รื อวิ ช าชี พอื น ได้ แ ก่ ( ) การศึ ก ษาวิ ช าการศึ ก ษ า (Educational pedagogy) ( ) การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ (Pre-teaching Clinic) และ ( ) การปฏิ บตั ิการสอนจริ ง (Teaching Clinic) ภายใต้การ
กํากับดูแลของครู พีเลียงมืออาชีพ (มิใช่การฝึ กสอน) โดยมีการประเมินผลลัพธ์ทีสอดล้องกับกระบวนการ
ผลิตครู
จากหลักการและเหตผลข้างคน จึงจําเป็ นจะต้องปฏิรูปการพัฒนานักวิชาชีพการศึกษา เพือให้สถาบันครุ
ศึกษาสามารถผลิตครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาอืนได้อย่างมีคุณภาพ

3. แนวนโยบายการพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
องค์ก รจัด การศึก ษาต้อ งให้ ค วามสํ าคัญ ในการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ค นดี คนเก่ ง และผู้ม รวิญ ญาณความเป็ นนัก
การศึ ก ษาอย่า งมาศึ ก ษาในสถาบัน ครุ ศึ ก ษา ได้แ ก่ วิท ยาลัย การศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ และคณะศึ ก ษาศาสตร์
แนวนโยบายสําคัญมีดงั นี
1) สร้างแรงจูงใจให้คนอย่างมาเรี ยนการศึกษาด้วยการให้ทุนการศึกษา และมีเงินเดือนประจําในแนวเดี ยวกับ
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ทหารและตํารวจ
2) เมือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชี พการศึกษาต้องมีเงินเดือนและสวัสดิการ ไม่ดอ้ ยกว่าวิชาชี พชันสู งอืน
เพราะครู รักษาโรคความไม่รู้หรื ออวิชชา จึงต้องใช้ความรู ้ความสามารถ จึงต้องมีบญ
ั ชี เงิน เดื อนเอกเทศ
เช่นเดียวกัยอัยการและยุติธรรม เพือจะได้ผทู ้ ีมีคุณธรรมและความรู ้ความสามารถมาเป็ นครู อาจารย์
3) ควรกําหนดแนวทางการผลิ ตครู ปริ ญญาในทิศทางเดียวกับการผลิตนักวิชาชีพอืนทีได้ประสบความสําเร็ จ
มาแล้ว อาทิ วิชาชีพแพทย์
4) ควรกําหนดเป็ นกฎหมายให้ส ถานศึ กษาต้องทําหน้าที เป็ นแหล่งจัดประสบการณ์ วิชาชี พการศึ กษา ใน
ขันตอนทีสถาบันครุ ศึกษากําหนด
5) การประเมินการผลิ ตนักวิชาชี พการศึกษาควรเน้นการประเมินสภาพจริ ง มากกว่า การประเมิ นด้วยการ
สอบ

4. แนวปฏิบัติการผลิตนักวิชาชีพการศึกษา
องค์กรจัดการศึกษาต้องปรับกระบวนทัศน์การผลิตนักวิชาชีพการศึกษาโดยยึดไตรยงค์วิชาวชีพ และกระบวนการ
ผลิตครู แนวใหม่ทีเน้นประสบการณ์มากกว่าภาคทฤษฎี
1) ไตรยางค์ วิชาชี พ องค์กรจัดการศึ กษาต้องจัดการศึกษาวิชาชี พการศึกษาโดยยึดองค์ป ระกอบหรื อเสา
หลักสามเสาของวิชาชี พ เป็ นองค์ประกอบของทีมวิชาชี พ ทีมีนกั วิชาชี พมาทํางานประสานสัมพันธ์กนั 3 ประเภท
คือ การปฏิ บตั ิวิชาชี พ ศาสตร์ หรื อวิทยาการทีใช้ในวิชาชี พ และเทคโนโลยีวิชาชี พ ตามนโยบายที กําหนดในข้อ
13.1.1
2) กระบวนการผลิตครู นิสิตนักศึกษาครู ทีเข้าเรี ยนในคณะการศึกษา จะต้องฝังตัวในสถานศึกษาตังแต่ปี
ที 1 ผ่ า นกระบวนประสบ การณ์ วิ ช าชี พ แบบบู ร ณ กิ จ ศึ ก ษา (Work Integrated Education-WIE) โดยผ่ า น
กระบวนการศึกษาหาความรู ้ วชิ าการศึกษาหรื อวิชาครู และวิชาเนื อหาสาระทีจําเป็ นจะต้องนําไปสอนนักเรี ยนจาก
สํานักวิชาวิทยาการการศึกษา ศึกษาการออกแบบการสอน การผลิตและใช้สือการสอน การจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรี ยน ทีสํานักวิชาเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา และการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและการสอนจริ งจากสํานัก
วิชาวิชาชีพการศึกษา
การจัดการศึกษาทีควรจะเป็ นสําหรับสายการผลิตครู ควรจัด 4 แบบ แต่ละแบบมีขนตอนในพิ
ั
จารณาออก
ใบอนุ ญาตประกอบอาชี พครู ต่างกัน ประกอบด้วย หลักสู ตรครู 4 ปี (สู ตร 1-2-1) หลักสู ตรครู 5 ปี (สู ตร 2-2-1)
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หลักสู ตรครู 6 ปี (สู ตร 2-3-1) และแบบจบไม่จบปริ ญญาครู แต่หลักสู ตรครู 2 ปี (สู ตร 4+2 ปี
หลักสู ตร 5 ปี ขึนไปต้องทําสารนิ พนธ์หรื อวิทยานิพนธ์ หลักสู ตร 4 ปี ต้องทําวิจยั ค้นคว้าอิสระระหว่างการ
ปฏิบตั ิการสอนจริ งในปี ทีสุ ดท้าย เน้นแนวคิดการ "สอนจริ ง" มิใช่ "ฝึ กสอน" แต่การฝึ กสอนต้องทําในขณะศึกษา
โดยผ่านกระบวนการฝึ กสอนในรู ป แบบต่างๆ อาทิ การสอนจุล ภาค การสอนในโรงเรี ยนเสมื อนจริ ง (Virtual
Experience -Based Approach-VEBA) และการฝึ กประสบการณ์ในสถานการณ์จาํ ลองรู ปแบบอืน

5. รู ปแบบการผลิตครู ปริญญา
ให้สถานครุ ศึกษาดําเนินการตามแนวปฏิบตั ิดงั นี
5.1 การเรียกชื อสถาบันครุ ศึกษา ควรเปลียนชื อเป็ น วิทยาลัยการศึกษา หรื อ "วิทยาลัยคุ รุศาสตร์" เพือให้
สามารถจัดตังสํานักวิชา (Schools) ด้านประสบการณ์วชิ าชีพ ด้านวิทยาการการศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษา
5.2 การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ สายการผลิ ต ครู ควรจัด 4 แบบ แต่ ล ะแบบมี ข ันตอนในพิ จ ารณาออก
ใบอนุ ญาตประกอบอาชี พครู ต่างกัน ประกอบด้วย หลัก สู ตรครู 4 ปี (สู ตร 1-2-1) หลักสู ตรครู 5 ปี (สู ตร 2-2-1)
หลักสู ตรครู 6 ปี (สู ตร 2-3-1) และแบบจบไม่จบปริ ญญาครู แต่หลักสู ตรครู 2 ปี (สู ตร 4+2 ปี
5.2.1 หลักสู ตรครู 4 (สู ตร 1-2-1) หลักสู ตรนี ไม่เหมือนหลักสู ตรครู 4 ปี ที เคยผลิตครู แม้จะ ใช้เวลาเรี ยน 4
ปี เหมือนกัน ผูส้ ําเร้จการศึกษา จะได้รับปริ ญญา คุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรื อ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (กศษ.บ.) หาก
ต้องการใบประกอบอาชี พต้องไปทําการสอนจริ งอีก 1 ปี ระหว่างเวลา "สอนจริ ง" 1 ปี นิ สิตนักศึกษาครู ต้องทํา
วิจยั ค้นคว้าอิสระ 3 นก. เป็ นวิจยั ในชันเรี ยนเพือแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน (โปรดดูภาคผนวก 2 ท้ ายหมวดที )
5.2.2 หลักสู ตร 5 ปี (สู ตร 2 2 1) นิ สิ ตนักศึ กษาเรี ยน 5 ปี ได้ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ ทัน ทีหลังผ่าน
การประเมินจากสภาวิชาชี พการศึกษา เป็ นรู ปแบบการผลิ ตครู ปริ ญญา ทีเน้นการ “ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ” ใน
สถานการณ์จาํ ลอง และ “ทําการสอนจริ ง” ในโรงเรี ยนจริ ง ภายใต้การกํากับดู แลของครู พีเลียงและอาจารย์นิเทศก์
และมี การเสนอสานิ พนธ์ ทีเน้น การวิจยั การเรี ยนการสอน เพื อพัฒ นาวิธี การหรื อเทคนิ คการสอนใหม่ (โปรดดู
ภาคผนวก 2 ท้ ายหมวดที )
5.2.3 หลักสู ตร 6 ปี (สู ตร 2 2 2) นิ สิตนักศึ กษา เรี ยน 6 ปี สําเร็ จการศึ กษาและผ่านการประเมิ นแล้ว จะ
ได้รับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พการศึกษาจากสภาวิชาชี พการศึกษา โดยจะต้องทําวิทยานิพนธ์ เพือเป็ นส่ วนหนึ ง
ของการศึกษา เน้นการวิจยั เพือพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน
ตามรู ปแบบนี จะเป็ นการผลิตครู ปริ ญญาทีเทียบเคียงแนวทางการผลิตแพทย์ปริ ญญา (ตามสู ตร 1 2 3 คือ
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เรี ยนเตรี ยมแพทย์ Pre-med 1 ปี ฝึ กเตรี ยมเป็ นแพทย์ Pre-clinic 2 ปี และ รักษาจริ ง Clinic 3 ปี ภายใต้การกํากับของ
อาจารย์แพทย์ (โปรดดูภาคผนวก 2 ท้ ายหมวดที )
5.2.4 หลักสู ตร 2 ปี (สู ตร (4+2) นิสิตนักศึกษาสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาทีต้องการ อาทิ
วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ข พยาบาล ฯลฯ มาแล้ว เข้าศึกษาวิชาการศึกษา 2
ปี เมือสําเร็ จการศึกษาและผ่านการประเมินจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษาจากสภาวิชาชีพการศึกษา
(โปรดดูภาคผนวก 2 ท้ ายหมวดที )
การผลิตครู ทงั 4 แบบนี นิสิตนักศึกษาเป็ นคนกําหนดเอง หรื อ สถาบันครุ ศึกษาจะกําหนดผลิตครู ปริ ญญา
แบบใดแบบหนึงก็ได้ โดยสภาวิชาชีพฯ รับรองและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทุกกรณี.
5.3 การจัดการเรี ยนการสอนนิสิตนักศึ กษาครู ให้สถาบันคุรุศึกษา เช่น วิทยาลัยการศึกษา หรื อ คณะครุ
ศาสตร์ คณะศึ กษาศาสตร์ ในปั จจุบนั ปรับรู ปแบบการผลิตครู ปริ ญญา ตามแนวทางใดแนวทางหนึ งใน แนวทาง
ข้า งต้น โดยต้อ งฝึ กนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาครู ใ ห้มี ค วามพร้ อ ม ก่ อนไปสอนนัก เรี ยนในห้อ งเรี ย นจริ ง ด้วยการให้ เข้า
กระบวนการสอนจุลภาค (Microteaching) ซึ งเคยโด่งดังเมือสี สิ บปี มาแล้ว ทีจริ งทุกวันนี เทคโนโลยีบนั ทึกภาพทํา
ได้รวดเร็ วกว่า น่าจะนํามาเป็ นเครื องมือสําคัญ ผูน้ าํ สมัยนัน คือ คุณหญิงพึงใจ สิ นธุ วานนท์ วค.ธนบุรี ภายหลังมา
เป็ นอธิ การ วิท ยาลัยครู พ ระนคร และ ผศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ า พร้ อมทังวิธี ก ารอื น เช่ น
สถานการณ์ จาํ ลอง การสอนแบบกลุ่ ม การจัดศูนย์การเรี ยน การจัดมุมวิชาการ การผลิตชุ ดการสอน รวมทังสู ตร
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ทําให้คณะครุ ศาสตร์ จุ ฬา เป็ นต้นกําเนิ ดนวัตกรรมหลายประเภทในช่วง 25162523
5.3.1 จํานวนนิสิตนักศึกษาครู ในโรงเรี ยนหลัก ต้องมีไม่เกินจํานวนครู พีเลียงทีจะทําหน้าทีนิเทศ นิ สิต
1:4 คือ ครู พีเลี ยง 1 คน ดูแลนิ สิต/นิ สิตนักศึกษาครู ได้ไม่เกิน 4 คน (1:4 เป็ นมาตรฐานแพทย์ คุ รุ
ศาสตร์อาจเพิมจํานวนอาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษาได้ แต่ควรมีการวิจยั )
5.3.2 การจัดการเรียนการสอน นิสิตของสํานักวิชาวิชาชีพการศึกษาต้องใช้บริ การของ สํานักวิชาคือ
1) สํานักวิชาประสบการณ์ วิชาชี พการศึกษา เพือเรี ยนวิธีการสอน การวางแผนการสอน การเตรี ยมตัว
สอน การฝึ กสอนในสถานการณ์ จาํ ลอง การฝึ กสอนจริ งในโรงเรี ยนพีเลียง และการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ และ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะการสอน ตามมาตรฐานวิชาชีพทีคุรุสภากําหนด
2) สํานักวิชาวิท ยาการศึ กษา เพือเรี ยนวิชาศึกษาทัวไป ไม่เกิ น 20 นก (ปั จจุบนั สกอ.กําหนด 30 นก.
ควรลดจํานวนลง เพราะหลักสู ตรมัธยมศึกษาครอบคลุมสาระการศึกษาทัวไปมากเกินพอ นักเรี ยนมัธยมศึกษาบาง

91

คน สอบชุ ดวิชาไทยศึกษาผ่าน โดยทีไม่ตอ้ งเรี ยนเพิมเติม) วิชาการศึกษา/วิชาครู จิตวิทยาการศึกษา และวิชาเนื อหา
เท่าทีตามทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร ด้านวิชาเนื อหาสาระทีจะสอน ก็จะเรี ยนเฉพาะเนื อหาตามหลักสู ตร ในลักษณะ
การสอนแบบวิเคราะห์เพือให้นิสิตนักศึกษา ออกไปเป็ นครู รุ่นใหม่ ทีไม่ไป “สอนสัง” แต่ไป “สังสอน” ด้วยการ
สอนแบบอิงประสบการณ์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และนําไปสู่ การสร้างความเป็ น “ผูช้ าํ นาญ” ด้านเนือหาสาระ
ก่อนสําเร็ จการศึกษา
3) สํานักวิชาเทคโนโลยีการศึกษา นิ สิตนักศึกษาครู เรี ยน7 เรื อง คือ (1) การจัดระบบ ออกแบบระบบการ
สอน และวางแผนการสอน เพือให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาและมี ระบบการสอนเป็ นของตนเอง เช่ น ระบบการสอน
แผนปรี ชา (Preecha Plan) (2) การวิจยั และพัฒนาพฤติกรรมครู และนักเรี ยน นําไปสู่ วฒั นธรรมโรงเรี ยนทีครู และ
นักเรี ยนต้องปฏิ บตั ิ (3) พัฒนาวิธีการและเทคนิ คการสอน ประจําตัว (4) พัฒนากระบวนการสื อสาร พัฒนาทักษะ
การเป็ นผูส้ ่ งสาร พูดเป็ นสอนเป็ น เขียนตําราเป็ น ปรุ งแต่งสาร ผลิตสื อการสอน และเตรี ยมนักเรี ยนให้เป็ นผูร้ ับสาร
ทีดี (5) พัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษา ครอบคลุ ม การพัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในห้องเรี ยนและ
ห้องปฏิบตั ิการ สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคม เพือให้โรงเรี ยนเป็ น “บ้านในโรงเรี ยน” ที
น่าอยู่ น่าเรี ยน และช่วยให้ครู ประจําชันเป็ น (6) เรี ยนการจัดการเรี ยน การจัดองค์ความรู ้ และการสร้างศูนย์ความรู้
และ (7) เรี ยนการวัดและการประเมิ นครบวงจร นอกจากนี นิ สิ ตนักศึ กษาในสํานักวิชาเทคโนโลยีก ารศึ กษา จะ
เรี ยนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพือให้ครู สามารถใช้ในการถ่ายทอดเนื อหาสาระ
ด้วยสื อการสอนที เหมาะสม เรี ย นการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ และสื อสารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น เดี ยวกับ
การแพทย์ หากขาดเทคโนโลยีการแพทย์ แพทย์ก็ไม่มีเครื องเอกซเรย์ เครื อง MRI เครื องมือรักษาพยาบาล ครู ก็ไม่มี
เครื องมื ออุ ปกรณ์ และสิ งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอน ครู ก็จะไม่ถูก ปล่อยให้ส อนตามยะถา
กรรม
5.4 ทางเลือกอาชีพสํ าหรับนักวิชาชีพการศึกษา ตามแนวคิดใหม่นี ผูส้ าํ เร็ จมัธยมศึกษาจะมีทางเลือก 3 ทาง
คือ
5.4.1 เป็ น "ครู สอนวิชาการ" เพือสอนวิชา/สาระภาษาไทย วิทย์คณิ ต สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ ศิลปศึกษา
หรื อ วิช าบู รณาการไม่ อิ ง สาระแต่ อิง ประสบการณ์ สามารถสมัต รเป็ นนิ สิ ตนัก ศึ ก ษาใน "สํ านัก วิช าวิช าชี พ
การศึกษา" ในวิทยาลัยการศึกษา หรื อ วิทยาลัยคุรุศาสตร์ สําเร็ จแล้วได้รับปริ ญญา "การศึกษาบัณฑิต" (กศ.บ) หรื อ
"คุรุศาสตรบัณฑิต" (ค.บ.) สาขาวิชาชีพการศึกษา และได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพครู สายผูส้ อน
5.4.2 เป็ น "ครู วิทยาการศึกษา" ไม่สอนนักเรี ยน แต่ให้คาํ แนะนําเนื อหาสาระหรื อแหล่งวิทยาการแก่ครู
และศึก ษานิ เทศก์ สามารถเข้าเรี ยนใน "สํานักวิชาวิทยาการศึกษา" (School of Educational Sciences) ในวิทยาลัย
การศึ ก ษา หรื อ วิ ท ยาลั ย คุ รุ ศาสตร์ รั บ ใบอนุ ญาตประกอบอาชี พ "ครู สายวิ ช าการ" สํ า เร็ จ แล้ ว ได้ รั บ
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ปริ ญญา ◌◌ี ึ ◌ั◌ิ"การศึกษาบัณฑิ ต" (กศ.บ) หรื อ "คุ รุศาสตรบัณฑิต" (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาการศึกษา และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบอาชีพครู สายวิทยาการศึกษา
5.4.3 เป็ น "ครู เทคโนโลยีก ารศึ กษา" ไม่ ส อนนัก เรี ยนแต่ แนะนําครู เพื อช่ วยออกแบบการสอน ปรั บ
พฤติ กรรม คิด วิธี ก ารสอนหรื อเทคนิ ค การสอน ออกแบบการสื อสาร (ไม่ เฉพาะผลิ ตหรื อจัดหาสื ออย่างเดี ยว)
ออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรี ยน (เข้าไปช่ วยครู จดั ห้ องเรี ยนตามวิธี การสอนที ครู เลื อก) ออกแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนช่วยครู สอน และออกแบบการประเมินนักเรี ยน เข้าเรี ยนใน "สํานักวิช.าเทคโนโลยีการศึกษา"
(School of Educational Technology) ในวิท ยาลัย การศึ ก ษา หรื อ วิท ยาลัยคุ รุ ศ าสตร์ สํ า เร็ จ แล้ว ได้รั บ ปริ ญ ญา
"การศึ ก ษาบัณ ฑิ ต " (กศ.บ) หรื อ "คุ รุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต " (ค.บ.) และได้รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบอาชี พ "ครู ส าย
เทคโนโลยีการศึกษา"

หมวด 4.6
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา
_________________________
1. แนวนโยบายการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ให้วฒั นธรรมองค์กร (Corporate Culture) เป็ นสภาวะบ่งบอกความเจริ ญงอกงามทีสมาชิ กในองค์กรทีประกอบด้วย
เจ้าของ หรื อผูก้ ่อตัง บุคลากร และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ร่ วมกันรังสรรค์โดยสังสมตังเวลาทีจัดตังองค์กรจนถึงปั จจุบนั จาก
อุดมการณ์ ค่านิ ยม ความเชื อ ข้อห้าม สัญลักษณ์ พิ ธีกรรม พิธีการ และความเป็ นมาขององค์กรทีพัฒนาสังสมอย่าง
ต่อเนื องยาวนาน เพือบ่งบอกและกํากับ วิถีชีวิต ความคิ ด ความรู้ สึ ก ทัศนคติ และความประพฤติข องผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรในองค์กร
ให้สถานศึกษาพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพือสะท้อนภาพทีบ่งบอกความเป็ นองค์กรในแนวบวก ได้แก่ การ
เปิ ดหรื อปิ ดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็ นอย่างอิสระ เน้นการได้รับค่าตอบแทนสู งในรู ปอริ ยทรัพย์ คือ พลัง
บุญหรื อพลังธรรมชาติ เพือการดํารงชีพทังในอัตภาพนี และอัตภาพหน้า และในรู ปโลกี ยทรัพย์ (เงิ นบาท) เพือการ
ดํารงชี พในอัตภาพนี ไม่ให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที เน้นการแข่งสร้ างความรํารวยด้านวัตถุ แต่ให้สร้างความรํารวย
ด้วยพลังแห่ งความดี คือ พลังบุญ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีให้ครู นักเรี ยน และสมาชิ ก มีสัมมาทิฏฐิทีถูกต้องเพือ
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เตรี ยมรั บสภาพทีดีทงในโลกนี
ั
และโลกหน้า และมุ่งการรับปริ ญญา คือ ความไร้ราคะ โทสะ และโมหะ เพือมีชีวิต
อมตในแดนเกษมคือพระนิ พพานกับพระพุทธเจ้า พระปั จเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้า หรื อสรวงสวรรค์กบั พระ
เจ้าในศาสนาอืน
ให้วฒั นธรรมองค์กรในสถานศึกษา ครอบคลุมจริ ยธรรม คือ การปรพฤติและปฏิบตั ิ กฎระเบียบการแต่งกาย
เวลาทํางาน การจัดสภาพแวดล้อมที ทํางาน เงิ น เอน ค่ าตอบแทน สวัส ดิ การ และผลประโยชน์ ของบุ ค ลากร การ
คัดเลื อก ว่าจ้างและบรรุ บุ คบากร การปฏิ บ ัติต่อลู ก ค้า ความพึงพอใจของลู กค้า และแนวปฏิ บ ตั ิ ในการดําเนิ น งาน
องค์กร
1.1 องค์ ประกอบและหลักการ
1.1.1 องค์ ป ระกอบ ให้ ส ถานศึ ก ษาพั ฒ นาวั ฒ นธรรมองค์ ต ามองค์ ป ระกอบ 6 องค์ป ระกอบ ได้แก่ (1)
อุดมการณ์ ด้วยการกําหนดปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ (2) ค่านิยมร่ วม สําหรับให้บุคลากรยึดถือ (3) แนว
ปฏิ บตั ิทีดีมีประสิ ทธิ ภาพสําหรับยึดถื อและปฏิบตั ิตามของสมาชิ กในองค์กร (4) การปฏิ บตั ิ ต่อกันและกันของคนใน
องค์ก ร โดยให้เกี ยรติ และนับ ถือกัน และกัน ตามฐานะ และบทบาทหน้าที (5) การสื บสานเจตนารมณ์ และประวัติ
องค์กรที พัฒนามายาวนานตังการก่ อกําเนิ ดองค์ก ารและถ่ ายทอดเรื องราวให้ บุค ลากรรุ่ น หลังได้รับ ทราบ มีความ
ผูกพันและภาคภูมิใจในองค์กร เกิ ดความรัก ความภักดี รักองค์กรประหนึ งเป็ นของตนเอง และ (6) สร้ างองค์กรให้
เป็ น “บ้าน” น่าอยู่ น่าทํางาน มีความอบอุ่นใจ และมีบรรยากาศสมกับเป็ นองค์กรวิชาการหรื อวิชาชีพ
1.1.3 หลักการ ให้สถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิงองค์กรขนาดเล็ก เช่น สถานศึกษา เจ้าของสถานศึกษา ได้แก่
สพฐ หรื อเอกชน ยึดหลักการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร อย่างน้อย 3 ประการ คือ (1) สร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมของ
ผูส้ ถาปนาหรื อผูก้ ่อตัง เพือให้อุดมการณ์ของผูก้ ่อตังซึ มซับเป็ นอุดมการณ์ของบุคลากร (2) มีการคัดเลือก ว่าจ้าง บรรจุ
และพัฒนาบุคลากรทีน่าพึงประสงค์ ยุติธรรมและโปร่ งใส และ (3) ส่ งเสริ มการสื อสารสองทางระหว่างผูบ้ ริ หารและ
บุคลากร ในบรรยากาศเปิ ดใจ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน
1.2 ให้ สถานศึกษาพัฒนาวัฒนธรรมองค์ กร เพือสร้างสภาวะทีพึงประสงค์ ให้สะท้อนความสัมพันธ์ในการ
อยู่ร่วมกันระหว่าง ผูบ้ ริ ห าร ครู อาจารย์ บุ คลากรอืน และนักเรี ยนนักศึกษา ทีจะเป็ นบ่ อหล่อหลหมพฤติ กรรมให้
สมาชิ กมี อตั ลักษณ์ ของนักเรี ยนเมื อสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว และแสดงเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา ที จะทําให้สังคม
มองเห็นความแตกต่างระหว่างผลผลิตของสถานศึกษากับสถานศึกษาอืน สถานศึกษาจึงควรมีการกําหนดและพัฒนา
วัฒ นธรรมองค์ให้ ส อดคล้องกับ บริ บ ทสังคม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวิถีชีวิตที สถานศึ ก ษาตังอยู่ โดยให้มี
องค์ประกอบตามหลักการ 6 ประการข้างต้น และองค์ประกอบสําคัญอืนทีผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรี ยน
นักศึกษาช่วยกันพัฒนาชึน
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2. แนวนโยบายการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์ กรในสถานศึกษา
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา มีแนวโยบายการปฏิรูป 6 ประการ คือ
) องค์กรจัดการศึกษาพึงส่ งเสริ มสถานศึกษาให้กาํ หนดองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์กรทีเหมาะสมกับการ
ปรับพฤติกรรมของบุคลากรทีสามารถจะอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ขและดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
2) กําหนดให้ส ถานศึ กษาพัฒนาธรรมนู ญสถานศึ กษา และบรรจุวฒั นธรรมองค์กรให้เป็ นส่ วนหนึ งของ
ธรรมนูญสถานศึกษา
3) พัฒ นาระบบการศึ ก ษาประจําสถานศึ ก ษาเพื อกํา หนดองค์ ป ระกอบและกระบวนการดํา เนิ น งาน
สถานศึกษาด้านการวิเคราะห์บริ บท วิชาการ นักเรี ยนนักศึกษา บุคลากร วิสาหกิจสถานศึกษา ทรัพยากร การเงินและ
งบประมาณ ลอจิสติกส์ และการบริ หารทัวไป
4) กําหนดให้สถานศึกษาพัฒนาแผนแม่บทวิชาการเป็ นแผนหลัก ของแผนแม่บทการบริ หาร บริ การ และ
ทํานุบาํ รุ ง ส่ งเสริ มศิลปะวัฒนธรรม
5) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรแนวบวก เพือความยังยืน ปลอดการแบ่งแยก การทํางานเพือผลประโยชน์ส่วน
ตนและส่ วนกลุ่ม และกลมกลืนกับวัฒนธรรมชุมชนทีสถานศึกษาตังอยู่
6) มีการประเมินและปรับเปลี ยนวัฒนาธรรมองค์กรอย่างต่อเนือง เพือส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรทีดี และขจัด
วัฒนธรรมองค์การทีเป็ นอุปสรรคขวางกันความเจริ ญงอกงามขององค์กร

3. แนวปฏิบัติในการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์ กรในสถานศึกษา
ในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษาให้มีแนวปฏิบตั ิดงั นี
1) ให้ส ถานศึ กษาพัฒ นาวัฒ นธรรมองค์กรเพือสะท้อนอุดมการณ์ (ปรั ชญา ปณิ ธ าน วิสัยทัศน์) สัญลักษณ์
และแนวปฏิบตั ิ ทีจะน้อมนําให้บุคลากรรวมพลังกายใจพัฒนาองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย เพือเสนอคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบและประกาศใช้
2) ให้สถานศึกษากําหนดวัฒนธรรมองค์กรสําหรับพิธีกรรมและพิธีการในสถานศึกษา อย่างน้อย 16 เรื อง
ได้แก่ (1) วัฒนธรรมการรับ นักเรี ยนและบุคลากรใหม่ (2) วัฒนธรรมการปฐมนิ เทศ (3) วัฒ นธรรมการรั บสมาชิ ก
ใหม่ (4) วัฒนธรรมการสนทนา ทักทาย และมายาททีดีงาม (5) วัฒนธรรมการรับประทานอาหารและเครื องดิ ม (6)
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วัฒนธรรมการประชุ ม (7) วัฒนธรรมการทํางานร่ วมกัน (8) วัฒนธรรมการร่ วมสังสรรค์บนั เทิง (9) วัฒนธรรมการ
ไหว้ครู (10) วัฒนธรรมการต้อนรับแขกและผูม้ าเยือน (11) วัฒนธรรมการแต่งกายในโอกาสต่างๆ (12) วัฒนธรรม
การทําบุ ญ ตามประเพณี ท างศาสนา (13) พิ ธี กรรมตามจารี ตประเพณี รอบปี (14) วัฒ นธรรมการปั จฉิ มนิ เทศ (15)
วัฒนธรรมการรับประกาศนียบัตร (16) วัฒนธรรมการมอบวุฒิบตั รและประกาศนียบัตร
ทังนี ให้ ส ถานศึ ก ษาพัฒ นาแนวปฏิ บ ัติ และข้ อ ปฏิ บ ัติ โ ดยจัด ทํา เป็ นระเบี ย บและคู่ มื อ เพื อเสนอ
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
3) ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก จัดจ้าง บรรจุ การพัฒนา และการบําเน็จ ความดี
ความชอบในรู ป รางวัล เข็ ม หรื อโล่ สั ญ ลัก ษณ์ ใบประกาศเกี ยรติ คุ ณ พิ ธี ก รรมและพิ ธี ก ารมอบและรั บ เพื อเป็ น
เกียรติยศสําหรับผูใ้ ห้และผูร้ ับ
4) ให้ส ถานศึก ษาพัฒ นาระบบคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และแนวปฎิ บ ตั ิทีจะทําให้น ักเรี ยนเติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ทีมี หลักธรรมประจําใจและเป็ นประชาชนทีมีคุณภาพ เป็ นผูม้ ี ความรู ้ คู่คุณธรรม สมกับการได้เกิ ดในดินแดน
ศักดิสิ ทธิ แห่ งพระพุทธศาสนา
5) ให้ส ถานศึกษาพัฒ นาระบบการปฏิ บ ตั ิ งานของบุคลากรในสถานศึกษาเพื อเป็ นแนวทางในการบริ หาร
จัด การและการดําเนิ น งานที มุ่งประโยชน์ส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตนเพือให้ มีป ระสิ ท ธิ ผลคื อบรรลุ เป้ าหมายและมี
ประสิ ทธิ ภาพ คือ มีคุณภาพ คุม้ ค่าการลงทุนด้านแรงงาน แรงกาย แรงใจและแรงทรัพย์
6) ให้สถานศึกษาพัฒ นาระบบการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และแนวปฏิ บตั ิเพือให้ส ถานศึก ษาเป็ น
สถานศึ ก ษาที จะผลิ ตประชาชนที มี คุ ณ ภาพออกไปเป็ นกําลัง ในการพัฒ นาตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คมและ
ประเทศชาติ
7) ให้สถานศึกษาพัฒนาสถานศึกษาเป็ นเวทีจาํ ลองสังคมในด้านเป็ นองค์กรเรี ยนรู ้ ด้วยการพัฒนาศูนย์ความรู ้
และแรจัดการความรู ้ เพือให้นักเรี ยนเติบใหญ่เป็ นผูร้ ู ้จกั แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื องจาก เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื อสารที พัฒ นาอย่างไมหยุด ยัง พัฒ นาและส่ งเสริ ม ทักษะชี วิต ทัก ษะการประกอบสั ม มาอาชี วะ และป้ องกัน การ
ดํารงชีวิตตามปรากฏการณ์ “ความรู ้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด”
8) ให้มีการปรับวัฒนธรรมองค์ ที เน้นความเป็ นไทย แต่ยึดหยุ่นบูรณาการความเป็ นภูมิภาค จังหวัด อําเภอ
และสากล
9) ส่ งเสริ มสนับสนับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้ความเสมอภาค เสรี ภาพ ภารดรภาค ไม่กีดกันทาง
ศาสนาหรื อลัทธิ ความเชื อ ทุกชาติทุกภาษา ลัทธิ ความเชือถือว่าเป็ นความงดงามความศิวไิ ลตามเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติ
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แต่ตอ้ งไม่เป็ นการละเมิดหลักสิ ทธิ มนุษยชนสากล *สร้างกิจกรรมแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ
10) ส่ งเสริ มให้สมาชิ กสถานศึกษาพัฒนากรอบการประพฤติของคงผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ นักเรี ยน บุคลากร
อืน เพือฝึ กฝนจนซึ มซับเป็ นจริ ตหรื อนิ สัย และกลายเป็ นลักษณะประจําตัวนักเรี ยน เมือเรี ยนจบแล้ว อาทิ วัฒนธรรม
การรับประทานอาหาร พิธีการไหว้ครู (เช่น ครู ไม่ควรนังตอนนักเรี ยนสวดปาเจรา แต่ครู ควรลุ กยืน พนมมือ ระลึกถึง
ครู อาจารย์ตนเอง เมือถึงเวลาเด็กมอบดอกไม้ ค่อยนังลง
11) ให้สถานศึกษา กําหนดวามสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ กับนักเรี ยน นักศึกษาและผูเ้ รี ยน อาจารย์
กับครู อาจารย์ดว้ ยกัน ความสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์กบั ผูบ้ ริ หารและบุคลากรสนับสนุน ความสัมพันธ์ระหว่างครู
อาจารย์กบั ครู อาจารย์ดว้ ยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน
12) ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร เพือพัฒนาและปรับปรุ งวัฒนธรรมองค์กรให้เอือต่อ
การอยู่ร่วมกัน ส่ งเสริ ม อัต สั ม ฤทธิ ค ติ (Self-Efficacy) คือ ทัศนคติที ว่า “เราทําได้” หมายถึ งความเชื อมันว่าตนจะ
ทํางานให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมายของสถานศึกษา.
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ภาคที 5
การประเมินและการควบคุมคุณภาพการศึกษา
หมวด 5.1
การประเมินการศึกษา
_________________________
1. แนวนโยบายการประเมินการศึกษา
การประเมินการศึกษา ต้องเป็ นการประเมินครบวงจร โดยมีนโยบายสําคัญ ประการ คือ
1) การประเมินการศึกษา ไม่จาํ กัดเพียงการประเมินการเรี ยนสอนเท่านัน ประเมินการศึ กษาครอบคลุ มการ
ประเมินองค์ประกอบของระบบการศึกษา คือ ประเมินบริ บท ประเมินปั จจัยพืนฐานการศึกษา ประเมิน
กระบวนการศึก ษา ประเมิน ผลลัพธ์ และประเมิน ผลกระทบและความพึงพอใขของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยใน
การศึกษา
2) ให้ท บทวนและพัฒ นาระบบการประเมิ น มิ ใช่เน้น "ประเมินผล" (คําว่า Evaluate แปลว่า ประเมิน มิใ ช่
ประเมินผล) แต่เป็ นการประเมินคนบวงจร ครอบคลุม
(1) การประเมินกระบวนการ (E1-Evaluation of Process-Formative Evaluation) ; และ
(2) ประเมินผลลัพธ์ (E2-Evaluation of Products -Summative Evaluation)
3) ในการประเมินผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ให้ประเมินครบวงจรทังประเมินกระบวนการและประเมินผลลัทธ์
และเปรี ยบความก้าวหน้าด้วย กล่าวคือ ให้ครอบคลุมประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
(1) การประเมินก่อนเรี ยน ครอบคลุมการประเมินความรู ้ ทักษะความชํานาญ และจิต
ภาวะทีนักเรี ยนมีอยูก่ ่อนเข้าเรี ยน
(2) การประเมินระหว่างเรี ยน เป็ นการประเมินกระบวนการในรู ปการทํางานเดี ยวห
งานกลุ่ม การทําแบบฝึ กปฏิบตั ิ การจัดทําโครงการ หรื อกิจกรรมทีเกียวกับเรื องทีเรี ยน
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(3) การประเมินหลังเรี ยน เป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ สุ ดท้ายของแต่บทเรี ยน
แต่ละหน่วย หรื อ เรื อง ทังนี เพือวัดความก้าวทีได้จากการเรี ยนในแต่ละเรื องแต่ละสัปดาห์เทียบกับการประเมินก่อน
เรี ยน
(4) การประเมินผลย้อนกลับและผลกระทบ เป็ นการประเมินติดตามผลการเรี ยนจากการ
ลงภาคสนามมือไต่ถามผูป้ กครองนักเรี ยนด้วย
(5) นโยบายการประเมินขององค์กรวิชาชี พ ให้องค์กรวิชาชี พปฎิ บ ตั ิ หน้าที ตามกฎหมายประกอบวิชาชี พ
และดําเนินการตามมาตรา 40 ของธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2562

2. แนวปฏิบัติในการประเมินการศึกษา
การประเมินควรมีแนวปฏิบตั ิทีอิงระบบได้แก่การประเมินบริ บท การประเมินปัจจัยพืนฐาน การประเมินกระบวนการ
การประเมินผล และการประเมินผลย้อนกลับ ตามแนว CIPOF Model
2.1 การประเมินบริบท (C-Context Evaluation) เป็ นการประเมินสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการจัด
สภาพแวดล้อมสถานศึ กษาและสถาบัน อุดมศึกษา ทังสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม
1) สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทีครอบคลุม
(1) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรี ยน ถนนหนทาง อุทธยานการศึกษา บริ เวณรอบโรงเรี ยน
โรงงาน โรงอาหาร โดยมีการประเมินและจัดทํารายงานเพือการปรั บปรุ งซ่ อมแซมทุ กปี อาคารเรี ยน
ต้องมีกาํ หนดเวลาแผนทาสี ใหม่อาคารเพือมืให้เก่า ครําคร่ า ให้น่าอยูน่ ่าเรี ยน เช่นทุก 5-10 ปี
(2) สถานศึกษาต้องประเมินสภาพแวดล้อมในอาคารเรี ยน ได้แก่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ห้องสมุด ห้อง
ทํางานผูบ้ ริ หาร ห้องพักครู และห้องพักบุคลากรอืนให้มีมาตรฐานเครื องใช้สํานักงาน สื อการสอน ที
เป็ นมาตรฐาน สอดคล้องกับวิทยฐานะของครู อาจารย์ และบุคลากร โดยไม่จาํ กัดว่าเป็ นโรงเรี ยนขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ หรื อใหญ่พิเศษ
2) สถานศึกษาต้องมีระบบการประเมินสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ ด้วยการ
(1) กําหนดรู ปแบบพฤติกรรมครู อาจารย์ทีปฏิบตั ิต่อนักเรี ยนเพือให้มีความอบอุ่นใจและมีบรรยากาศน่า
เรี ยนน่าอยู่
(2) กระตุน้ ให้ครู อาจารย์พูดด้วยถ้อยคําปิ ยวาจา (เสี ยงสวรรค์) และเลียงการใช้วาจาทีทําลายจิตใจและ
ศักดิศรี ของนักเรี ยน (เสี ยงนรก)
3) สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีระบบประเมินสภาพแวดล้อมทางสังคม ด้วยการ
(1) พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร การปฏิ บ ตั ิต่อกันระหว่างครู กบั ครู ครู กบั นักเรี ยน นักเรี ยนกับนักเรี ยน ที
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สอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวติ ของชุมชน
(2) กําหนดรู ปแบบพิ ธี การและพิธี กรรมทีสะท้อนวิถีวฒั นธรรมไทย เพือให้ นักเรี ยนนักศึ กษาชื นชม
ความเป็ นไทย จะได้ไม่เห่ อเหิ มประพฤติตนตามวัฒนธรรมภายนอกจนลืมความเรี ยบร้อยดีงามของ
การได้เกิดเป็ นมนุ ษญย์
2.2 แนวปฏิบัติการประเมินปัจจัยพืนฐานการศึกษา
ปั จจัยพืนฐานการศึกษาเป็ นปั จจัยนําเข้า (Inputs) ทีจําเป็ นจะต้องมี ต้องจัดหา เพือให้การดําเนิ นงานตาม
ระบบให้บ รรลุ เป้ าหมาย ครอบคลุ ม โครงสร้ างพื นฐาน ทังปั จจั ย นามธรรม ได้แก่ อุ ด มการณ์ (ปรั ช ญา ปณิ ธ าน
วิสัยทัศน์ และพันธ) ระบบและกลไกการเรี ยนการสอน และปั จจัยรู ปธรรมมีชีวิต ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ บุคลากร
สนับสนุนการศึกษา และปั จจัยรู ปธรรมมีไร้ ชีวิต ได้แก่ สถานที อาคาร สาธารณู ปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
1) องค์กรจัดการศึ กษาต้องสนับ สนุ นจัด หา และสถานศึกษาต้องดูแล ผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ และบุ คลากร
การศึกษาให้สามารถทําหน้าทีได้อย่างดี มีความเป็ นอยูด่ ี มีความอบอุ่นใจ เต็มศักยภาพแห่งตน
2) สถานศึ ก ษาต้อ งมีระบบการประเมิ น ปั จ จัย พื นฐานให้ อ ยู่ในสภาพใช้ง านได้ดี เพื อให้ เอื อต่ อการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอน การวิจยั ห้ องเรี ยน การบริ หารการศึ กษา และการบริ ก าร ตามภารกิ จของ
สถานศึ ก ษา และการสอน การวิจยั การบริ การสั งคม และการทํานุ บํารุ งศิล ปวัฒ นธรรมตามภารกิ จ
สถาบันอุดมศึกษา
3) องค์กรจัดการศึกษาต้องสนับสนุ นและสถานศึกษาให้ความสําคัญปั จจัยพืนฐานในด้านการเรี ยนการสอน
ได้แก่ครู อาจารย์ทีมีจิตวิญญาณความเป็ นครู สมกับความหมายของครู คือ ทีตังแห่ งความเคารพ และสื อ
การสอน และวัส ดุ ก ารเรี ยน เพื อให้ นักเรี ยนนัก ศึ ก ษาได้ศึ ก ษาเล่ าเรี ย นและเผชิ ญ ประสบการณ์ ตาม
ศักยภาพและความสนใจของผูเ้ รี ยน
2.3 แนวปฏิบัติการประเมินกระบวนการทางการศึกษา
กระบวนการศึกษาครอบคลุม 4 กระบวนการ คือ (1) การะบวนการบริ หารการศึกษา (2) กระบวนการเรี ยน
การสอน (3) กระบวนการประเมิน (3) กระบวนการบริ การวิชาการ และ (4) กระบวนการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
1) องค์ก รจัด การศึ ก ษาต้องกําหนดนโยบาย ระบบ และแนวปฏิ บ ัติใ ห้ก ารประเมิน กระบวนการศึก ษา
ครบถ้วนและครบวงจร
2) การประเมินการบริ หารการศึก ษา ให้ครอบคลุ มการประเมิน กระบวนการบริ ห ารบริ บ ท การประเมิ น
กระบวนการบริ ห ารวิ ช า การประเมิ น กระบวนการบริ ห ารกิ จ การนัก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา การประเมิ น
กระบวนการบริ ห ารบุ ค ลากร การประเมิ น กระบวนการบริ ห ารวิส าหกิ จ สถานศึ ก ษา การประเมิ น
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กระบวนการบริ หารทรัพยากร การเงินและงบประมาณ การประเมินกระบวนการบริ หารลอลิสติกส์ และ
การประเมินกระบวนการบริ หารทัวไป
3) องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดนโยบายและสถานศึกษาดําเนิ นการประเมินกระบวนการเรี ยนการสอน
กระบวนการประเมิน กระบวนการบริ การวิชาการ และ ประเมินกระบวนการทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนืองทุกปี
2.4 แนวปฏิบัติการประเมินผลสั มฤทธิการเรียน
การประเมิ น ผลลัพ ธ์ก ารศึก ษาเน้น ผลสั ม ฤทธิ การเรี ยนที ผูเ้ รี ยนในแต่ล ะระดับ จะได้รับ หลังเรี ยนสําเร็ จ
การศึกษาแต่ละรายวิชา หลักสู ตรหรื อระดับการศึกษาไปแล้ว โดยมีแนวปฏืบตั ิดงั นี
1) จํากัดการประเมินผลสัมฤทธิ การศึกษาระดับชาติ เท่าทีจําเป็ น เน้นการประเมินจิตพิสัย ทักษพิสัยมากกว่า
พุทธิพิสัย
2) ให้ครู อาจารย์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษามีส่วนสําคัญในการสร้างแบบทดสอบและเครื องมือประเมิน
ทีต้องผ่านกระบวนการสร้างพิมพ์เขียน และการวิเคราะห์ความยากง่าย เพือนําไปสู่ การพัฒนาคลังข้อสอบ
ระดับชาติ หลีกเลียงการใช้ครู อาจารย์ต่างระดับการศึกษา มาสร้างแบบทดสอบและเครื องมือการประเมิน
ยกเว้นผูท้ ีมีประสบการณ์การสอนระดับประถมหรื อมัธยมศึกษามาแล้ว
3) ให้เน้นการประเมินผลสัมฤทธิ จากสภาพจริ ง คือ การนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ มากกว่า การประเมินด้วย
กระดาษและปากการ
4) ให้ เน้ น การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ จากการเรี ยนคิ ด (Learning to Think) เรี ย นทํา (Learning to Do) เรี ย น
แก้ปั ญ หา (Learning to Solve Problems) เรี ย นเพื อดํา รงตน (Learning to Be) และเรี ย นเพื อดํา รงชี วิ ต
(Learning to Live) มากกว่า วัดจากการเรี ยนรู ้ (Learning to Know)
5) การรายงานผลสัมฤทธิ การเรี ยน ให้รายงานผลจากกระบวนการและผลลัพธ์ ควบคู่กนั ในทุกวิชา
6) การประเมิ น ระดับ ชาติ ค วรมี ไม่ เกิ น 2 ครั ง คื อประเมิ น หลังประถมศึ กษาตอนปลาย และประเมิน หลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
7) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ การเรี ยนทุกระดับ ให้นาํ ไปใช้เพือประโยชน์วิชาการเท่านัน จะนําไปใช้เกียว
การอืน อาทิ การเลือนขัน เลือนตําแหน่ง การส่ งเสริ มทุนการศึกษาไม่ได้
8) การนําแบบทดสอบที ผ่านการใช้มาแล้ว มาเฉลยเพือให้ผูเ้ รี ยนฝึ กทําข้อสอบเพือประโยชน์ทางการค้าของ
กิ จการโรงเรี ยนสอนกวดวิช าหรื อโรงเรี ยนติ วเข้ม จะกระทํามิได้ เพราะจะทําให้ผูเ้ รี ย นสอบผ่านด้วย
ความรู ้ความจํา แต่อาจใม่ได้ความรู ้จริ ง เป็ นผลให้สร้างภาพผลการประเมินที ไม่เป็ นความจริ ง และส่ งผล
เสี ยต่อความรู ้และประสบการณ์ของนักเรี ยนนักศึกษาในระยาว
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9) องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้มีการสร้างคลังข้อสอบระดับทีผ่านกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
ในด้านอํานาจจําแนก ความยากง่าย ความเชื อถือได้ โดยอยูใ่ นความดูแลของนักวัดและประเมินมืออาชีพ
10) กรณี การสอบระดับชาติ ให้หน่วยงานทีรับผิดชอบต่อการสอบระดับชาติ สร้างคลังข้อสอบ โดยให้แต่งตัง
ผูอ้ อกข้อสอบจากทัวประเทศขึ นบัญชี ตามระดับ ชัน และกําหนดให้ ออกข้อสอบตามวัตถุ ป ระสงค์ใน
รายวิชาหรื อสาระของหลักสู ตร และมีระบบกลันกรองคัดเลื อกข้อสอบมาวิเคราะห์คุณภาพ เพือให้ตรงกับ
หลักการสอนทีว่า ผูส้ อนเป็ นผูว้ ดั และประเมิน
11) ให้ครู อาจารย์ในแต่ละระดับทีสอนเป็ นผูอ้ อกข้อสอบ การให้อาจารย์ต่างระดับมาออกข้อสอบวัดนักเรี ยน
ทีอยูร่ ะดับตํากว่า หรื อ สู งกว่า ระดับทีตนสอนไม่ได้ ยกเว้น มีประสบการณ์เคยสอนในระดับนันๆ มาแล้ว
(เหตุ ผล เพราะการออกข้อสอบระดับ ชาติ มักให้อาจารย์มหาวิท ยาลัยมาเป็ นคนออกข้อสอบ ทําให้เกิ ด
ปัญหาข้อสอบไม่ตรงกับสิ งทีนักเรี ยนเรี ยน)
12) องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มการประเมินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ระบบการประเมินออนไลน์
ใช้ขอ้ สอบออนไลน์
13) องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ ม ให้พฒ
ั นาระบบการประเมิ นแบบไตรภาคทีให้ส ถานศึ กษา ผูป้ กครอง
และผูใ้ ช้ผลผลิต มีส่วนร่ วมในการประเมินโดยตรงด้วยวิธีการและรู ปแบบทีหลากหลาย
14) ควรมีการกําหนดสัดส่ วนระหว่างการประเมินความรู ้ดว้ ยข้อสอบแบบปรนัยและข้อสอบอัตนัยเป็ นหลัก
โดยให้การสอบแบบปรนัยมีสัดส่ วนไม่เกิ นร้อยละ 60 ในระดับประถมศึกษา ไม่เกินร้อยละ 50 ในระดับ
มัธยมศึกษา และ ไม่เกินร้อยละ 40 ในระดับอุดมศึกษา
การออกข้อสอบแบบปรนัยแม้จะสามารถวัดความรู ้ ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมิน ในสัดส่ วนทีเหมาะสม คือวัดความรู ้ความจําและความเข้าใจไม่เกินร้อยละ 20
แต่ส่วนใหญ่ขอ้ สอบแบบปรนัยมุ่งวัดความรู ้ความจํา เพราะการออกข้อสอบให้สัดส่ วนความเข้าใจ การ
ประยุกต์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินต้องใช้ความสามารถระดับสู งมาก
2.5 การประเมิน ผลกระทบและความพึงพอใจ ผลกระทบหมายถึง ผลย้อนกลับทีเกิดจากการดําเนิ นระบบ
การศึกษา เพือนําข้อมูลมาปรับเปลียน (Tuning) ให้การจัดการศึกษาดําเนิ นไปอย่างราบรื น ผลกระทบจึงเป็ นส่ วนหนึ ง
ของสัญญาณทีนํามาใช้ในการควบคุมระบบการศึกษาให้ดาํ เนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความพึงพอใจ เป็ นปฏิ กิริยาทางบวกต่อผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับการศึกษา ได้แก่
บิดามารดา ผูป้ กครอง นักเรี ยนนักศึก ษา ผูใ้ ห้การสนับ สนุ นในด้านงบประมาณ โครงสร้างพืนฐานและสิ งอํานวย
ความสะดวกต่าง ทีสถานศึกษาและสถาบันอดุ มศึกษาจะนํามาใช้เป็ นตัวบ่งชี ว่า องค์กรจัดการศึกษาได้จดั การศึกษา
เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายการศึกษา
องค์ก รจัด การศึ ก ษาพึ งให้ ค วามสํ า คัญ ในการประเมิ น ผลกระทบ และความพึ งพอใจของผู ร้ ั บ ด้ว ยการ
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จัดระบบการประเมินผลกระทบและความพึงพอใจ และกําหนดเป็ นนโยบายทีสถานศึกษาจําต้องนําไปปฏิบตั ิ ในการ
สํารวจ สอบถาม วิจยั ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความต้องการอย่างเป็ นระบบเป็ นระยะๆ และนําข้อมูลมาใช้อย่าง
จริ งจัง

3. แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยองค์ กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชี พ มีหน้าทีกําหนดมาตรฐาน ประเมินความรู ้ ความสามารถ ทักษะความชํานาญ ในการประกอบวิชาชี พ
ตามมารตฐานที กําหนด จึ งจําเป็ นต้องมี ก ารประเมิ น บัณ ฑิ ต หรื อผูส้ ําเร็ จการศึก ษาเพื อให้ไ ด้ผูม้ ี มี คุ ณ สมบัติเข้าสู่
วิชาชีพ โดยให้ดาํ เนินการตามแนวปฏิบตั ิดงั นี
1) ทบทวนบทบาทสภาวิชาชี พให้เน้นทีการประเมินบัณฑิต และปรับกฎหมายตามข้อบังคับในมาตรา 40 แห่ ง
องค์กรจัดการศึกษาธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2562 ทีห้ามมิให้สภาวิชาชี พก้าวก่ายกระบวนการ
ผลิตของสถาบันการศึกษา
2) ทบทวนบทบาทการรับรองปริ ญญา เพราะปริ ญญาอนุมตั ิโดยสภามหาวิทยาลัย มีศกั ดิ และสิ ทธิแห่ ง
ปริ ญญาทุก ประการ ดังนัน การก้าวก่ายออกประกาศรับรองปริ ญญา และทําให้บณั ฑิต “เสี ยศักดิและสิ ทธิ ” จะกระทํา
ไม่ได้ สภาวิชาชีพไม่มีหน้าที มีเพียงหน้าทีรับรองความรู ้ ความสามารถและสมรรถนะของผูจ้ ะเข้าสู่ วชิ าชีพเท่านัน.

หมวด 5.2

การประเมินและควบคุมคุณภาพการศึกษา
_________________________
1. หลักการพัฒนาการประเมินและควบคุมคุณภาพการศึกษา
การพัฒ นาการประเมิ น และควบคุ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ค รอบคลุ ม การประเมิ น เพื อประกัน คุ ณ ภาพภายใน
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สถานศึ กษาโดยหน่ วยงานทีถูกประเมินและหน่ วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย
หน่วยงานอิสระ
1.1 หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภาพภายนอก
1) การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกต้องดําเนิ นการให้
สอดคล้องกัน
2) การควบคุ มคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
3) ให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกการศึกษาดําเนินการ
ใน 5 ขันตอน ได้แก่
(1) กําหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย
ยึดกรอบสากลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพตามทีองค์การกํากับมาตรฐานสากล
ISO ประกอบด้วย อุดมการณ์ ระบบ กลไล และการสนับสนุน
(2) ทําการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยหน่วยงานทีถูกประเมิน (First Party) และ
หน่ วยงานต้นสังกัด (Second Party) และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยหน่ วยงานอิสระ (Third Party) ที
ไม่อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของ หน่วยงานต้นสังกัด
( ) หน่ วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ต้องเป็ นหน่ วยงานอิสระ ไม่อยูภ่ ายใต้รัฐมนตรี หรื อ
กระทรวง ทบวง กรมทีเป็ นต้นสังกัดของหน่วยงานทีถู กประเมิน รํฐไม่ควรแต่วตังให้รัฐมนตรี เจ้ากระกทรวงต้น
สังกัด ไปกํากับดูแลหรื อเป็ นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
(4) ต้องพัฒนากลไกประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในและประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายนอก ด้วยการ
กําหนดแนวปฏิ บ ตั ิ ด้วยการตรา กฎหมายหลัก กฎหมายรอง ข้อบังคับ และระเบียบทีเกี ยวข้อง รวมทังเอกสาร
สนับสนุน อาทิ คู่มือและแบบฟอร์ มต่างๆ
5) การพัฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก
การศึกษา ให้ดาํ เนิ นการตาม 7 ขันตอน คือ
(1) กําหนดแนวคิ ด การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก
การศึกษา
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(2) กํา หนดหลัก การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก
การศึกษา
(3) ดําเนิ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์และกําหนดองค์ประกอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการประเมิน คุ ณภาพการศึ กษาภายนอก ให้ครอบคลุ ม องค์ป ระกอบ 5 ส่ วน ตาม CIPOF Model คือ บริ บ ท
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลย้อนกลับ
(4) กําหนดขันตอนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
เรี ยงตามลําดับก่อนหลัง
(5) ดําเนิ นพัฒนาแบบจําลองระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
สําหรับการเผยแพร่ โดยออกแบบและจัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่มให้สวยงาม
(6) ทําการทดสอบระบบใน 2 ระยะคือ ทดลองใช้เบืองต้น (Tryout) และทดลองใช้จริ ง (Trial Run) และ
(7) จัดทําเอกสารระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายนอก
เพือนําไปใช้ในวงกว้างต่อไป
1.2 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
1) ต้องปรับความเข้าใจทีไม่ตรงกันเกียวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพนอก อาทิ
(1) มี การใช้คาํ ที สับสน มีการใช้ คําว่า ประเมินคุ ณภาพ (Quality Assessment) และการประกันคุณภาพ
(Quality Assurance) ปะปนกัน หรื อใช้คาํ ว่า ประกันคุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานภายนอก
(2) สร้ างความชัดเจนเกี ยวกับ หน่ วยงานทีเกี ยวข้องกับ การประเมิ น คื อ หน่ วยงานที ถู กประเมิน (First
Party) หน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานทีถู กประเมิน (Second Party) และหน่วยงานภายนอก (Third Party) ทีเข้า
มาประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
(3) ให้หน่ วยงานภายนอกทีจะเข้ามาประเมินต้องเป็ นอิสระจากกระทรวง ทบวงกรมทีเป็ นต้นสังกัดของ
หน่วยงานทีถูกประเมิน กล่าวคือ สมศ. ไม่ควรอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิ การ ปั ญหาทีพบคือ สมศ
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี แต่กระทรวงศึกษาธิ การ ก็สามารถเข้าไปควบคุมการดําเนิ นงานของสมศ.ทังทางตรง
และทางอ้อม เช่น การขอให้ สมศ.ชลอการประเมินรอบสี ไปอีกสองปี บางสมัยนายกรัฐมนตรี สังการให้รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นประธาน สมศ.แทนตนเองซึ งกับทีกฎหมายกําหนด
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(4) ขจัดความสับสนในบทบาทของหน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ทีกําหนดว่า หน่วยงาน
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก คื อ สมศ. เน้ น ประเมิ น ผลลัพ ธ์ ส่ ว นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในเน้ น
กระบวนการ
(7) กําหนดภาษาและถ้อยคําหรื อ ศัพ ท์บ ญ
ั ญัติที ใช้เรี ยกของหน่ วยงานต่ างๆ ให้คงเส้ น คงวา เช่ น บาง
หน่วยงาน เรี ยก มาตรฐาน เกณฑ์ และตัวชี บ่ง บางหน่วยงาน ใช้คาํ ว่า องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์
2) กําหนดการประเมินให้มีความต่อเนื องในทุกวงรอบของการประเมิน เพือหลักเลียง การแบ่งระยะเวลา
และสาระการประเมิน ออกเป็ นระยะๆ ละ 5 ปี แต่ประเมินสาระต่างกันในแต่ละรอบ ทําให้ขาดความต่อเนื อง จึงมี
การเปลียนแปลงองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ทุกรอบ
3) ดําเนิ นการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในพระราชกฤษฎีกา ของ สมศ. ตามวัตถุ ประสงค์ขอ้
1 ทีกําหนดว่า สมศ.ต้องประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกให้สอดคล้องกับการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน
แต่บางยุคบางสมัย สมศ. ไปกําหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์เอง ทําให้หน่วยงานทีถู กประเมิน
ต้องจัดทําเอกสารเพิมขึนเพือให้ตรงกับทีสมศ.กําหนด จนมีลกั ษณะเป็ นการ “ปลู กผักชี และนําผักชี โรยหน้า” ทํา
ให้ไม่สามารถประเมินคุณภาพได้สอดคล้องกับสภาพจริ ง
4) การตัดสิ นใจกระทําการใดๆ เกียวกับการควบคุ มคุณภาพ ควรเป็ นมติขององค์คณะบุคคล มิใช่ การสัง
การจากผูม้ ีอาํ นาจคนเดียว เพราะเคยมรปรากฏการณ์ทีผูบ้ ริ หารระดับสู งของกระทรวงศึกษาธิ การบางคน ประกาศ
นโยบายว่า การประเมิ นต้องไม่ เน้นเอกสาร ห้ามจัดให้มีห้องประกัน คุ ณภาพ ต้องเตรี ยมความพร้ อม ที จะให้ผู ้
ประเมินเข้าไปตรวจได้ทุกเมือ ทําให้เกิดความสับสนว่า สมศ. สังกัดและอยูภ่ ายใต้อาณัติของกระทรวงศึกษาธิ การ
หรื อสํานักนายกรัฐมนตรี เพราะในพระราชบัญญัติกฎหมายองค์กรมหาชน นายกรัฐมนตรี เป็ นผูร้ ักษาการตาม
พระราชบัญญัติ รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิ การมีอาํ นาจสังการ สมศ.ให้ทาํ หรื อไม่ทาํ อย่างใด ได้หรื อไม่ เมือตนเอง
ไม่มีอาํ นาจสังการ จึงอาศัยอํานาจทีสู งกว่ามาบังคับให้เป็ นไปตามทีตนเองต้องการ
5) ต้อ งมี ก ารประเมิ น หน่ วยงานเอกชนที จะทํา หน้า ที แทน สมศ. ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายนอก เพราะเคยมี บางสมัย ที สมศ. กําหนดให้บริ ษทั เอกชนทีเป็ นนิ ติเอกัตบุ คคลมาทําหน้าทีประเมินคุ ณภาพ
นอก ทําให้เอกชนจัดตังบริ ษทั ทีมีวตั ถุ ประสงค์เพือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกอย่างเดี ยว จึงเกิดปั ญญ
หาด้านคุณภาพของผูป้ ระเมิน เพราะผูป้ ระเมินภายนอกทีบริ ษทั รับประเมิน ได้แต่งตังให้ทาํ หน้าทีประเมินโรงเรี ยน
ต่างๆ ส่ วนใหญาเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยทีอาจไม่มีประสบการณ์ สอนในโรงเรี ยน หรื อเคยสอนในโรงเรี ยนแต่
ขาดประสบการณ์ดา้ นการประเมิน แม้ สมศ.จะจัดอบรมวิธีการประเมินให้ผปู ้ ระเมินเหล่านัน แต่ระยะเวลาอาจไม่
เพียงพอสําหรับ สร้ างความสามารถในการประเมิ น ที ดี จึ งเกิ ดมี ปั ญ หาในบางเขตพื นที การศึ ก ษาในการเข้าไป
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ประเมินทีก่อปั ญหาและความลําบากใจแก่หน่ วยงานทีถู กประเมิ น อาทิ การใช้อาํ นาจข่ม ครู อาจารย์ หรื อการรับ
ค่าตอบแทนทีไม่ชอบด้วยกฎหมายเพือให้สถานศึกษาของตนผ่านการประเมิน เป็ นต้น
6) ต้องกําหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์การประเมิน บางหน่ วยงานกําหนดไว้ให้ครบ
หรื อให้นาหนั
ํ กเกณฑ์ตามความเป็ นจริ ง อาทิ ระดับอุดมศึกษา กําหนดเกณฑ์วา่ หากไม่มีระบบและกลไก ได้0หาก
มีระบบและกลไก ได้ 1 คะแนน แสดงว่า ท่านให้ความสําคัญกับ “ระบบ” เพียงแต่0.5 คะแนน เท่ากับ “กลไก” ที
จริ ง “ระบบ” เป็ นตัวนําต้องมีคะแนนมากกว่า กลไก และแนวปฏิบตั ิอืน หรื อ เทคโนโลยีการศึกษา เป็ นเสาหลักที
สามของการศึกษา แต่ไม่ปรากฏว่า อยูใ่ นองค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรื อประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก เป็ นต้น

2. แนวนโยบายการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึ กษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
ให้การควบคุ มคุ ณภาพประกอบด้วยการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance-IQA) และ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assessment-EQA)
1) ให้การควบคุ มคุ ณภาพ (Quality Control) ประกอบด้วย การประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน (Internal
Quality Assurance) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assessment)
2) ให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในดําเนิ นการโดยหน่วยงานทีต้องประกันคุณภาพและหน่วยงาน
ต้นสังกัด ทีต้องมีการกําหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์
3) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ต้องมุ่งประเมินเพือยืนยันคุณภาพของด้วยงานทีถูกประเมิน
4) ให้มีการประกันคุ ณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตังระดับปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
5) ให้มีการประเมินความเสี ยงและภาวะคุกคามทีเป็ นจุดด้อย และนํามาประกอบการพิจารณาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามบริ บท ปั จจัยพืนฐาน กระบวนการ ผลลัพธ์
และผลย้อนกลับ
7) ให้จาํ แนกสถานศึกษา (ศูนย์การเรี ยน โรงเรี ยน สถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย) ออกเป็ น 3 ประเภท
โดยพิจารณาผลการดําเนินงาน การยอมรับและประสบการณ์ยาวนาน เป็ นสถาบันคุณภาพเด่น สถาบันคุณภาพเด่น
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บางสาขาหรื อบางด้าน และสถาบันทัวไป และจัดความถีการประเมินทีเหมาะสม

3. แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ให้กาํ หนดแนวปฏิ บตั ิ ในการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุ ณภาพการศึ กษาภายนอก และ
องค์ประกอบขันตําในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกดังนี
3. แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1) ให้ การประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน ดําเนิ นการโดยหน่ วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานเองโดยให้
ดําเนินการทังระดับจังหวัด ระดับเขตพืนทีการศึกษา และระดับสถานศึกษา
2) ในระดับจังหวัดและระดับเขตพืนทีให้เข้าประกัน คุ ณภาพการศึกษาภายในทุกจังหวัดและเขตพืนที
การศึกษา โดยเข้าประเมินอย่างน้อย 3 ปี ต่อครัง
3) ในระดับสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด จําแนกสถานศึกษาเป็ น 3 ประเภท คือ
(1) ประเภทดีเด่น หมายถึง สถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษาทีมีคุณภาพสู งกว่าเกณฑ์ทีหน่วยงานต้น
สังกัดกําหนด และมีผลงานประจักษ์
(2) ประเภทดี หมายถึ ง สถานศึกษาหรื อสถาบัน อุดมศึ กษาที มี คุณ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ ทีหน่ วยงานต้น
สังกัดกําหนด และผลงานประจักษ์ในบางด้านบางสาขาวิชา
(3) ประเภททัวไป หมายถึ ง สถานศึ กษาหรื อสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที คุ ณ ภาพไม่ ถึ งหรื อ ตํากว่าเกณฑ์ ที
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด และไม่มีผลงานประจักษ์
4) การเข้าประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน กระทรวงศึกษาธิ การเป็ นผูก้ าํ หนดคุ ณสมบัติ และขึนบัญชี
สถานศึ กษาและสถาบัน อุด มศึ กษาตาม 3 ประเภทที กล่ าวข้างต้นและเข้าประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในตาม
ประเภทดังนี
(1) สถานศึกษาประเภทที 1 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานต้นสังกัด เมือมีเหตุอนั เชือได้
ว่า คุณภาพการจัดการศึกษาตําลง แต่สถานศึกษาต้องประกันคุณภาพตนเองทุก 2 ปี
(2) สถานศึ กษประเภทที 2ให้ยกเว้น ไม่ป ระกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในโดยหน่ วยงานต้น สังกัด ของ
สาขาวิชาหรื อหมวด วิชาทีมีคุณภาพดี แต่สถานศึกษาต้องประกันคุณภาพสาขาวิชาทีมี ผลงานดีทุก 2
ปี ส่ วนสาขาวิชาทีไม่ถึงหรื อตํากว่าเกณฑ์ ต้องประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาอืนโดย
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หน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ อาชี วศึกษา หรื อ สกอ.) ทุก 3 ปี และประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในด้วย
สถานศึกษาเองทุกปี
(3) สถานศึกษาประเภทที 3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุก
สาขาวิ ช าโดยหน่ ว ยงานต้น สั ง กัด (สพฐ อาชี ว ศึ ก ษา หรื อ สกอ.) ทุ ก 3 ปี และประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในด้วยสถานศึกษาเองทุกปี
(4) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี การศึกษา และจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
สําหรับสถานศึกษาทีมีระดับคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ทีสพฐ. กําหนด ส่ วนสถานศึกษาทีมีระดับคุณภาพสู งกว่า
เกณฑ์ฯ ให้เข้าประเมิน 3 ปี ต่อครัง
5) คุณภาพผูบ้ ริ หารและครู ประจําชัน ควรมีคุณภาพดังนี
( ) ระดับปฐมวัย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ประจําชะนและสถานศึกษา ต้องรับประกันและแสดงให้เห็นความ
พร้อม ตามพัฒนาการของเด็กทีผูป้ กครองยอมรับได้
( ) ระดับประถมศึกษา ป. - ผูบ้ ริ หาร ครู ประจําชันและสถานศึกษา ต้องประกัน การอ่านออกเขียนได้
โดยผูป้ กครองหรื อคณะกรรมการร่ วมประเมินในเชิงประจักษ์
) ระดับประถมศึกษา - ผูบ่ ริ หาร ครู ประจําชันและสถานศึกษา ต้องประกันการ อ่านคล่องเขียนคล่อง มี
ทักษะการใช้เงิน มีทกั ษะการพูดการเขียนอุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาน และวิสัยทัศน์) ได้ สามารถสื อสาร
ภาษาต่างประเทศขันพืนฐานได้
(

( ) ระดับมัธยมศึกษา - ผูบ้ ริ หาร ครู ประจําชันและสถานศึกษา ต้องประกันความรู ้ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ มีทกั ษะอาชีพรู ้จกั เรี ยนรู ้วิธีหาเงิน สามารถการพูดการเขียนอุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาน และ
วิสัยทัศน์) และสามารถสื อสารภาษาต่างประเทศได้ดี
( ) ระดับมัธยมศึกษา - ผูบ้ ริ หาร ครู ประจําชันและ สถานศึกษาต้องประกันคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะอาชีพทักษะชีวติ สื อสารภาษาต่างประเทศได้คล่อง สามารถเขียนพูดแสดงอุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาน และ
วิสัยทัศน์) ได้ เสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรมการบริ หารการเงินได้
( ) ระดับอุดมศึกษา ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ผสู ้ อนและ สถาบันการศึกษาต้อง ประกันการมีงานทํา ตามระดับ
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ปริ ญญา มีทกั ษะอาชีพทักษะชีวิต สื อสารภาษาต่างประเทศได้คล่องแคล่ว สามารถพูดเขียนอุดมการณ์ (ปรัชญา
ปณิ ธาน และวิสัยทัศน์) และสามารถขอและเสนอแผนงาน โครงการ กิ จกรรมการบริ หารการเงินได้
3.2 แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
1) ให้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก ดํา เนิ น การโดยหน่ ว ยงานภายนอกที เป็ นอิ ส ระจาก
กระทรวงศึกษาธิ การ มีหน้าทีเข้าไปประเมินเพือยืนยันผลการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ทีหน่วยรับการประเมินและตันสังกัดกําหนดไว้
๑) หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจะกําหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์เพือบังคับ
ให้หน่วยงานทีจะเข้าไปประเมินไม่ได้ แต่สามารถเสนอแนะและร่ วมกับหน่วยงานทีถู กประเมินและต้น
สังกัดได้
๒) การประเมินคุ ณภาพนอกโดยหน่วยงานทีกฎหมายกําหนด (1) ให้เน้นการประเมินเพือยืนยันการประกัน
คุ ณภาพการศึกษาภายใน (2) เสนอผลการประเมินเพือการพัฒ นาและปรับปรุ งการจัดการศึกษาระดับ
จังหวัด ระดับ เขตพื นที การศึก ษา และสถานศึก ษา ( ) ต้องมิ ใช่ การตัดสิ นว่า ผ่านหรื อไม่ ผ่าน ( ) จะ
ประกาศผลการประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาภายนอกสู่ ส าธารณชนไม่ได้ และ ( ) การประกาศผลการ
ประเมินให้เป็ นหน้าทีของหน่วยงานทีถูกประเมินและต้นสังกัดจะนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุ ง และ ( ) หน่วยงานทีถู กประเมินจะนําผลการประเมินไปใช้เพือการเพือการประชาสัมพันธ์
ตามข้อเท็จจริ ง แต่จะนําไปใช่เพือการโฆษณาหน่วยงานของตนไม่ได้
๓)ให้หน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกดําเนินการประเมิน 3 ขันตอน คือ
(๑) การประเมินความเสี ยง เพือดูจุดเด่นจุดด้อยและข้อจํากัดของหน่วยงานทีถูกประเมิน
(๒) หน่ วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจําแนกหน่ วยงานทีถู กประเมินเป็ น 3 ประเภท คือ (1)
หน่ วยงานที ผลการปฏิ บ ัติง านดี เป็ นที ประจัก ษ์ชัด (2) หน่ ว ยงานที มี ผ ลงานดี บ างส่ ว น และ (3)
หน่วยงานทีคุณภาพปานกลาง
(๓) หน่ วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกประเมินองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ที
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดพัฒนาขึน
กรณี ทีหน่ วยงานทีถูกประเมินหรื อหน่ วยงานต้นสังกัดยังมิได้พฒั นาองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัว
บ่งชี และเกณฑ์ ให้หน่ วยงานประเมิน ภายนอกกับ หน่วยงานทีถู ก ประเมิน ร่ วมกันพัฒ นาองค์ประกอบ
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ และเตรี ยมความพร้อมก่ อนการประเมินจริ งอย่างน้อย 1 ปี การศึกษา ตามที
หน่วยงานทีถูกประเมินร้องขอ
(๔) หน่ ว ยงานภายนอก ให้ เข้าประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก เฉพาะหน่ วยงานประเภท 2 และ
ประเภท 3 ตามข้อ (2) โดยให้เข้าประเมิน 6 ปี ต่อครัง
หากมีหลักฐานร้องเรี ยนหรื อควรเชื อได้วา่ หน่วยงานประเภทที 1 ตามข้อ (2) คุ ณภาพอ่อนด้อยใน
สาขาใดหรื อทังหมด ให้หน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเข้าประเมินตามข้อ (2) หรื อข้อ (3)
(๕) กรณี สถานศึกษาทีได้รับผลการประเมินในระดับปรับปรุ ง ต้องจัดทํารายงานเสนอต้นสังกัดเพือเข้าไป
ดูแลช่วยเหลือ
3.3 องค์ ประกอบหลักสํ าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ในการประกัน คุ ณภาพการศึ กษาภายในและประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาภายนอก ในทุ ก ระดับการศึกษา ให้
กําหนดองค์ประกอบพืนฐานเมือประกันคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างน้อย 10 องค์ประกอบดังนี
๑) องค์ ประกอบด้านบริบท ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้าน สภาพแวดล้อม ทีตัง การคมนาคม อาคารเรี ยน ศูนย์
ความรู ้ ศูนย์ประสบการณ์ และศูนย์บริ การ อาคารบริ หาร โรงอาหาร ถนนหนทาง ยานพาหนะ และอุทธ
ยานการศึกษา
๒) องค์ ประกอบด้ านหลักสู ตร ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านการพัฒนาหลักสู ตรแกนกลาง หลักสู ตรท้องถิน
และหลักสู ตรโรงเรี ยน ครอบคลุมหลักสู ตรสายวิชาชีวิต สายวิชาชีพ และสายวิชาการ
๓) จุดมุ่งในการพิจารณาหลักสู ตร ให้แตกต่างไปตามระดับการศึกษา
(๑) ในระดับ ปฐมวัย และประถมศึ ก ษาให้ พิจารณาหลัก สู ตร ที มุ่งที ตอบสนองความต้อ งการของ
ท้องถินและภูมิภาค มากกว่าหลักสู ตรแกนกลางระดับชาติ
(๒) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ พิจารณาหลักสู ตร ทีมุ่งทีสมดุลการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ นและภูมิภาค มากกว่าหลักสู ตรแกนกลางระดับ ชาติ และความต้องการของทางวิชาชี พ
และวิชาการตามสายการศึกษาทีนักเรี ยนเลือกเรี ยน
(๓) ในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายสายวิชาชี พ ให้ พิจารณาหลักสู ตร ที มุ่งที การตอบสนองความ
ต้องการของวิชาชีพของท้องถินและภูมิภาค มากกว่าหลักสู ตรแกนกลางระดับชาติ
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(๔) ในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายสายวิชาการ ให้ พิจารณาหลักสู ตร ที มุ่งที การตอบสนองความ
ต้องการวิชาการของหลักสู ตรแกนกลางระดับชาติ มากกว่า หลักสู ตรท้องถินและภูมิภาค
(๕) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ พิจารณาหลักสู ตร ทีมุ่งทีสมดุลการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถินและภูมิภาค มากกว่าหลักสู ตรแกนกลางระดับชาติ
(๖) ระดับอุดมศึกษา ให้มุ่งถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะใน ขอบข่ายคือ
( ) ให้นกั ศึกษาได้รับการศึกษาวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชาของศาสตร์ ทีตนเลื อก
เรี ยน เพือให้มีคุณธรรมและจรื ยธรรม มีความรู ้และทักษะวิชาการและวิชาชีพ
( ) ให้น ักศึกษามีประสบการณ์วิชาชี พสําหรับการประกอบอาชี พทีมีทกั ษะสู ง เพือหา
รายได้ในการดํารงชี วิตตนเองและครอบครัว ด้วยการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์
จําลอง และสถานการณ์ จ ริ ง ในเวลามากพอที จะให้ มี ป ระสบการณ์ ในการทํางานเมื อสําเร็ จ
การศึกษาไปแล้ว
( ) ให้การศึกษาทัวไปเพือให้ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาสามารถดํารงตนให้สมกับคําว่า บัณฑิต
คือ เป็ นคนดี ผมู ้ ีจิตใจสู ง และมีความรอบรู ้ เพือให้บณ
ั ฑิตมีคุณลักษณะความเป็ น “ศึกษิต” คือ “ผู ้
ได้รับ การศึ กษาดี ” (Well-Educated) และให้ ส ามารถการสื อสารกับ เอกัตบุค คลในวิชาชี พ อื น
และติดตามความเคลื อนไหวและการเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคม การเมืองการปกครอง
สุ ขภาพอนามัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือให้อยูใ่ นโลก อย่างไม่ลา้ สมัย
๔) องค์ ประกอบด้ านระบบการศึกษา ให้ครอบคลุ ม มาตรฐานด้านองค์ป ระกอบ ขันตอน และแบบจําลอง
ระบบการศึกษาของสถานศึกษา ทังระบบการศึกษาหลัก และระบบย่อยด้านการพัฒนาหลักสู ตร ระบบ
การเรี ยนการสอน ระบบการประเมิ น ระบบการวิจยั ระบบบริ การการศึ ก ษา ระบบการดู แลและให้
คําปรึ กษาผูเ้ รี ยน
๕) องค์ ประกอบด้ านระบบการเรียนการสอน ให้ครอบคลุ มมาตรฐานด้านองค์ประกอบและขันตอนระบบ
การสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มิใช่ “ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ” เพราะผูเ้ รี ยนสําคัญหรื อไม่สําคัญก็ตอ้ งให้
ได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนอย่างกระฉับกระเฉง (Active Learning) ด้วยการพัฒนาระบบการสอนแบบอิง
สมรรถนะ (Competency-based Approach-CoBA) และแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based-EBA)
มากกว่า แบบอิงเนือหา (Content-Based Approach-CBA)
๖) องค์ ประกอบด้ านผู้เรี ยน ให้ครอบคลุ มมาตรฐานด้านการพัฒนาลักษณะนิ สัยเพือเป็ นประชากรท้องถิ น
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ภูมิภาค และเป็ นคนไทย ไม่เน้นให้เด็กไทยเติบใหญ่ที ดูหมินดูแคลนความเป็ นไทย แต่ยกย่องต่างชาติ
เน้นนักเรี ยนยนักศึกษาในท้องถินทีถือกําเนิด เติบใหญ่และดํารงไว้ซึงชีวติ ครอบครัว
๗) องค์ ประกอบด้ านผู้สอน ให้ครอบคลุ มมาตรฐานด้านลักษณะทีพึงประสงค์ คื อ ความเป็ นครู ในฐานะผู ้
ควรแก่การควารวะและเคารพ (คุรุ>ครุ >คารุ >คารว >คารวะ หรื อ คุ รุ >โครุ >เคารุ >เคารว> เคารพ คุ รุ
ไม่ได้แปลว่า หนัก อย่าสับสนกับคําว่า ครุ (หนัก) คู่ ลหุ (เบา) เพระเป็ นคนละรากคํา แต่สอนผิดมาร้อยว่า
ปี ว่า ครู แปลว่าหนัก) มีความรู้ ความสามารถ และวิญญาณความเป็ นผูค้ วรเคารพ เน้นครู ในท้องถิ นทีถื อ
กําเนิด เติบใหญ่และดํารงไว้ซึงชีวติ ครอบครัว
๘) องค์ ประกอบการประเมิน ด้ านการบริ หารและการจัดการ ครอบคลุ มมาตรฐานด้านกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบ แบบจําลองการบริ หาร องค์กรการบริ หาร และขอบข่ายการบริ หาร
(๑) มาตรฐานด้านกฎ ข้อบังคับ และระเบียบให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านกฎหมายรอง (Bylaw) คื อ
ธรรมนู ญโรงเรี ยน (School Constitution) ธรรมนู ญมหาวิทยาลัย (University Constitution) และ
ข้อบังคับทีออกตามทีพระราชบุญญัติหรื อธรรมนู ญกําหนด
(๒) มาตรฐานด้านแบบจําลองการบริ หาร ให้อิงแบบจําลองการบริ หารทีผ่านการวิจยั ว่า มีปรพสิ ทธิ
ภาพ อาทิ POSDCARE MODEL ทีครอบคลุม P-Planning, O-Organizing, S-Staffing, DDirecting. C-Communication, Collaborating, and coordinating, A-Allocating of Resources,
R-Reporting, and E-Evaluating
(๓) มาตรฐานองค์ ก รบริ หาร ได้ แ ก่ ค ณ ะกรรมการที มี ห น้ า ที กํ า กั บ ดู แ ลการบ ริ หาร คื อ
คณะกรรมการสถานศึ กษา (คณะกรรมการโรงเรี ยน สภาสถาบัน และสภามหาวิทยาลัย) และ
การจัดการทีครู ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ าํ นวยการ อธิ การ หรื อ อธิ การบดีตอ้ งนํามาบริ หารและ
จัดการตามนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา
(๔) มาตรฐานด้านขอบข่ายการบริ หาร8 ขอบข่าย คือ (1) บริ หารบริ บท (Context Administration) กิจการชุ ม ชน – ชุ ม ชนสัมพันธ์ ประชาสัมพัน ธ์ สมาคมครู ผูป้ กครอง ความร่ วมมือกับองค์กร
ท้อ งถิ น สมาคม มู ล นิ ธิ และ NGO หรื อ อองค์ก รจัด การศึ ก ษาองค์ ก ร (2) บริ ห ารวิช าการ
(Academic Administration) -หลักสู ตร การเรี ยนการสอน และการประเมิน (3) บริ หารกิ จการ
นักเรี ยนนักศึกษา (Student Affairs Administration) -การรับสมัคร การคัดเลือก การขึนทะเบียน
สวัส ดิ ก าร การกู ้ยืม เรี ย น การแนะแนว การให้ ค าํ ปรึ ก ษา และกิ จ กรรมผูเ้ รี ย น (4) บริ ห าร
บุคลากร (Personnel Administration) -การประกาศรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง
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การเลื อนขัน สวัส ดิ การ และผลประโยชน์ ตอบแน (5) บริ หารวิส าหกิ จสถานศึ กษา (School
Enterprising) -การหารายได้ มิ ใ ช่ ร องบประมาณแผ่ น ดิ น อย่า งเดี ย ว (6) บริ ห ารทรั พ ยากร
การเงิ น และงบประมาณ (Resources, Finance, and Budget) -การจัดสรรงบประมาณ และเงิ น
รายได้จากวิสาหกิ จ งบประมาณและความช่ วยเหลือจากแหล่งต่างๆ (7) บริ หารเกี ยกกายหรื อ
ลอจิ ส ติ ก ส์ -อาคารสถานที พั ส ดุ ยานพาหนะ ถนน การคมนาคม อาหาร เครื องดื ม
สาธารณู ป โภค ความปลอดภัย และ (8) บริ หารทัวไป-ธุ รการ เลขานุ การกิ จ สารบรรณ การ
ติดต่อสื อสาร
๙) องค์ ป ระกอบการประเมิ น ด้ า นเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ครอบคลุ ม มาตรฐาน7 ด้า นที ต้อ งกํา หนดให้
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม หรื อ จัด ให้ มี ประกอบด้ว ย (1) การพัฒ นาระบบและการสถานศึ ก ษาจัด ระบบ
การศึ ก ษา ระบบการเรี ยนการสอน (2) การศึ กษาและวิจยั พฤติ ก รรมและสมรรถนะของนัก เรี ยน ครู
ผูบ้ ริ หารและบุคลากรการศึกษา (3) การพัฒนาวิธีการและเทคนิ คการศึกษาทีเหมาะสมกับรายวิชา การ
เรี ยน การสอน การบริ หารและการบริ การ (4) การพัฒนากระบวนสื อสารการศึกษา สําหรับครู นักเรี ยน
ผูบ้ ริ หารและบุคลากรโดยจัดหาและผลิตสื อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการต่างๆ (5) การสถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อมการศึกษา แหล่งความรู ้ และแหล่งประสบการณ์ วิชาชีพ (6) การจัดการความรู ้ และการ
สถานศึ ก ษาจัด การเรี ยนการสอน และ (7) การประเมิ น การศึ ก ษาและการเรี ย นการสอนครบวงจรที
ครอบคลุมการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
๑๐) องค์ ป ระกอบด้ านการประเมิ น ให้ ค รอบคลุ ม มาตรฐานด้านการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ การเรี ย น และ
ประเมินระบบการศึกษา
การประเมินผลสัมฤทธิ การเรี ยนให้ครอบมาตรฐานเครื องมือประเมิน วิธีการประเมินก่อนศึกษา
ประเมินระหว่างศึ กษาและประเมินหลังศึ กษา และขอบข่ายการประเมินที ครอบคลุ มการประเมินด้าน
วิทยพิสัย (ความรู ้) ทักษพิสัย (ความชํานาญ) และจิตพิสัย (ความสนใจ ความพอใจ อารมณ์ ทัศนคติ และ
ค่านิยม)
การประเมินระบบการศึกษาของสถานศึกษาให้ประเมินองค์ประกอบโดยอิงองค์ประกอบระบบ
ได้แก่ บริ บท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลัพทธ์และผลย้อนกลับ
๑๑) องค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครอบคลุมองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี เกณฑ์
และวิธีการประมิน
๑๒)องค์ ป ระกอบอื นๆ ตามบริ บ ทของสถานศึ กษา ให้ค รอบคลุ ม องค์ป ระกอบอื นที มี อิ ท ธิ ภ ลต่ อการจัด
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การศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละบริ บท ทีมีผลกระทบขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรม อาชีพ วิถี
ชี วิต และความเป็ นไทยในแต่ละท้องถิ น อาทิ องค์ป ระกอบด้านอัตลักษณ์ ของสถานศึ กษา การสร้าง
สังคมแห่งการเรี ยน เป็ นต้น.

หมวด 5.3
การประเมินและควบคุมวิชาชีพการศึกษา
_________________________

1. หลักการพัฒนาด้ านสภาวิชาชีพการศึกษา
สภาวิช าชี พ การศึ ก ษา คื อ คุ รุส ภา มี ชื อเป็ นทางการว่า สภาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (Teachers’ Council of
Thailand) เป็ นสภาในกระทรวงศึก ษาธิ ก าร จัดตังขึ นโดยพระราชบัญญัติส ภาครู และบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 มีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชี พ กํากับ ดูแล การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานวิชาชี พและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทังการพัฒนาวิชาชี พทางการศึกษา ซึ งเป็ นการยกระดับวิชาชี พ
ทางการศึกษาให้เป็ นวิชาชี พชันสู ง โดยมีสํานักเลขานุการคือ สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภา

2. แนวนโยบายการพัฒนาสภาวิชาชีพการศึกษา
สภาวิชาชี พการศึกษาต้องประกอบด้วยนักการศึกษามืออาชี พ เป็ นอิสระและปลอดจากการครอบงําทางการเมือง ทํา
การประเมินความรู ้ความสามารถและสมรรถนะเพือการออกใบอนุญาตประกอบอาชี พ โดยไม่กา้ วก่ายกระบวนการ
ผลิตของสถาบันครุ ศึกษา
๑) ปรั บ กฎหมายสภาวิ ช าชี พ การศึ ก ษาให้ ส อดคล้อ งกับ มาตรา 40 ขององค์ก รจัด การศึ ก ษาธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
๒) ให้ส ภาวิชาชี พการศึกษาเน้นบทบาทหน้าทีในการกําหนดมาตรฐานวิชาชี พ ออกและเพิกถอนใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพ กํากับ ดูแล การปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชี พและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทังการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา ซึ งเป็ นการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็ นวิชาชีพชันสู ง สภาวิชาชีพต้องไม่สังกัด
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หรื ออยูใ่ ต้กระทรวงศึกษาธิ การ
๓) คณะกรรมการสภาวิชาชี พ มีคณะกรรมการซึ งสภาชิ กสภาวิชาชี พการศึกษาเลื อกกันเอง เพือให้ปลอดจาก
อํานาจการเมือง
๔) คณะกรรมการสภาวิชาชีพไม่มีอาํ นาจรับรองหลักสู ตรหรื อรับรองปริ ญญาทีเป็ นอํานาจสภามหาวิทยาลัย

3. แนวปฏิบัติการพัฒนาสภาวิชาชีพการศึกษา
แนวปฏิบตั ิในการดําเนินงานคุรุสภามี 4 ประการ คือ
1) สภาวิชาชีพการต้องไม่ปฏิบตั ิหน้าทีมากว่าอํานาจหน้าทีทีกฎหมายกําหนด7 ประการ
(1) สภาวิชาชี พการศึ กษาต้องปฏิ บตั ิหน้าที ในการกําหนดมาตรฐานวิชาชี พ ออกและเพิ กถอนใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชี พ กํากับ ดูแล การปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทังการพัฒนาวิชาชี พ
ทางการศึกษา ซึ งเป็ นการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็ นวิชาชีพชันสู ง
2) สภาวิชาชี พการศึ กษาต้องปฏิ บ ตั ิตามมาตรา 40 ในองค์กรจัดการศึกษาธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2562 ที ห้ามสภาวิชาชี พ ก้าวก่ ายกระบวนการผลิ ตบัณฑิ ตของนักศึกษา และกฎหมายหลักของมหาวิท ยาลัย
กําหนดให้ส ภามหาวิท ยาลัยอนุ มตั ิหลักสู ตรและปริ ญญา สภาวิชาชีพการศึกษาจึงไม่มีอาํ นาจรับรองหลักสู ตรหรื อ
รับรองปริ ญญา
(3) ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีหน้าทีตรวจสอบสมรรถนะของบัณฑิตครู วา่ มีความรู ้ความสามารถ
และสมรรถนะวิชาชี พตามมาตรฐานหลักสู ตรทีกําหนดหรื อไม่ โดยปฏิ บตั ิ หน้าทีสําคัญตามทีกฎหมายกําหนด คื อ
“พิจารณาการออกใบอนุ ญาตให้แก่ ผปู ้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา และการพักใช้ หรื อเพิ กถอนใบอนุ ญาต” และ
“กํากับ ดู แลการปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึก ษา” โดยไม่ ไปกํากับ ดู แล
กระบวนการผลิ ตบัณฑิต ในกํากับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ การตรวจสอบวิธีการเรี ยนการ
สอน สัด ส่ วนอาจารย์ต่อนัก ศึกษา การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ และการจัด กิ จกรรมเสริ มวิช าชี พ และการรั บ รอง
ปริ ญญาเพือออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา
(4) สภาวิชาชีพการศึกษาต้องมีความเป็ นอิสระขององค์กรวิชาชีพกฎหมายสภาวิชาชีพ ต้องปรับกฎหมายสภา
วิชาชีพ ให้รัฐมนตรี ของกระทรวงศึกษาธิ การทีสภาวิชาชี พการศึกษาสังกัด ดํารงตําแหน่ ง “สภานายกพิเศษ” ส่ วน
คณะกรรมการให้มีการเลือกตังโดยสมาชิกสภาวิชาชีพซึ งประกอบด้วยสมาชิ กสภาวิชาชี พและคณบดีหน่วยงานผลิต
บัณ ฑิ ต วิช าชี พ เมื อได้ค ณะกรรมการสภาวิชาชี พ แล้ว คณะกรรมการละเลื อกนายกสภา และอุ ป นายสภาภายใน
ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด ทังนี เพือให้เป็ นอิสระจากการครอบงําจากกระทรวงทบวงกรมทีเกียวการผลิ ตบัณฑิ ต
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เพือจะได้พิจารณาออกใบอนุ ญาต และกํากับดู แลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ทางการศึกษาอย่างปราศจากอคติ
) องค์ก รจัด การศึก ษาควรปรั บ กฎหมาย ในส่ วนที เกี ยวกับ วิชาชี พ การศึ ก ษาและบุ คลากรทางการศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิ การเป็ นหน่ วยงานหนึ งของกระทรวงศึ กษาธิ การ จึงอาจขัดด้วยหลักความเป็ นอิสระของการเป็ น
องค์กรวิชาชี พ จึงต้องมิให้สภาวิชาชีพสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
) องค์ก รจัด การศึ กษาต้องกําชับ ให้ป รับ กฎหมายสภาวิชาชี พ การศึกษา ให้ส อดคล้องกับ มาตรา 40 ของ
องค์กรจัดการศึกษาธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2562 วรรค 3 ระบุวา่ “การตรากฎหมายเพือจัดระเบี ยบการ
ประกอบอาชี พตามวรรคสอง ต้ อ งไม่ มี ล ั ก ษณะเป็ นการเลื อ กปฏิ บ ัติ หรื อก้ า วก่ า ยการจัด การศึ ก ษาของ
สถาบัน การศึ ก ษา” จึ งต้องปรับ การดําเนิ น ของสภาวิช าชี พ การศึ ก ษา มิ ให้ ก้าวลําไปรั บ รองหลัก สู ต ร การรั บ รอง
ปริ ญญา เพราะเป็ นอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการอนุ ม ตั ิหลักสู ตร จึงเกิ นอํานาจขอบสภาวิชาชี พที จะรับ รอง
รวมทังการรับรองหลักสู ตร ซึ งเป็ นอํานาจสภามหาวิทยาลัยทีจะอนุมตั ิหลักสู ตร และแจ้งให้สกอ. รับทราบ
) สภาวิชาชี พการศึกษา ควรแบ่งส่ วนงานให้ครอบคลุมหน่วยงานตามไตรยางค์วิชาชี พ ได้แก่ การจัดประ
สยบการณ์ วิชาชี พ วิท ยาการการศึก ษา และเทคโนโลยีการศึกษา โดยจัดตังเป็ นสํานักเทคโนโลยีก ารศึก ษา เพราะ
ครอบคลุ ม ทังเทคโนโลยีท ัวไปและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาจทํา ให้ ค รู อ าจารย์เกิ ด ความเข้า ใจผิ ด ว่า ต้อ งใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน จึงจะทําให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะคุรุสภาจําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีทุก
รู ปแบบในการบริ หารและการจัดการ
8) สภาวิชาชีพครู ต้องเป็ นอิสระ ไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
9) สภาวิชาชีพ สมาชิกควรจ่ายค่าบํารุ งสมาชิก เพือสร้างความผูกพันและความรับผิดชอบองค์กรทีเป็ นสมาชิก
10) กรรมการสภาวิชาชี พครู ควรมาจากการเลือกตังของสมาชิกทังหมด (สมาชิกทีเป็ นจนท.รัฐและผูท้ รงคุณวุฒิ
ให้มีจาํ นวนไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทังหมด
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ภาคที 6
การพัฒนาการศึกษาสํ าหรับประเทศไทยในอนาคต
หมวด 6.1

การพัฒนาการศึกษาเพือประเทศไทย 4.0 (อยู่ดกี นิ ดี)
_________________________
แผนพัฒนาประเทศไทยตามแนวทางพัฒนาประเทศไทย 4.0 ทีมุ่งให้ประชาชนอยูด่ ี กินดี ด้วยการพัฒนานวัตกรรม
เพื อขับ เคลื อนเศรษกิ จใหม่ ที เน้น การสร้ างมู ล ค่ าเพิ ม มากกว่า การมุ่ งขายแรงงานและวัต ถุ ดิ บ ส่ ว นการพัฒ นา
ประเทศไทย 5.0 เป็ นการพัฒนาเพือขับเคลือนสังคมแห่ งความร่ มเย็นเป็ นสุ ข ด้วยการ รื อฟื น ฟื นฟู พัฒนา สื บสาน
อนุ รักษ์และเผยแพร่ ศิลปะวิทยาการ วิธีวิทยา (เทคโนโลยี) ความรู ้แห่งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทยที
มุ่งคุณภาพชี วติ ประชาชาด้วยการอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข มกกว่าการอยูด่ ีกินดี

1. หลักการจัดการศึกษาเพือประเทศไทย 4.0 (อยู่ดีกนิ ดี)
ในพ.ศ. 559 รั ฐบาลได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิ จ Thailand 4.0 โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพือสร้ างมู ลค่าเพิม
ทางเศรษฐกิจ ถือเป็ นการพัฒนาอย่างต่อเนื องจากThailand1.0 -3.5 เพือให้ประชาชนชาวไทยอยูด่ ีกินดี
ประเทศไทย 1.0 เป็ นเศรษฐกิ จแบบเกษตรกรรมดังเดิมทีใช้แรงงานพืนฐาน (Unskilled Labor) เช่น ค้าขาย
หมู เป็ ดไก่ พืชผักสวนครัว ผลไม้ ฯลฯ
ประเทศไทย .0 ที เป็ นเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเบาทีเน้นแรงงานทักษะ (Skilled Labor) ในการผลิ ต
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เครื องอุปโภคบริ โภค เช่น การผลิตและขายรองเท้า กระเป๋ า เสื อผ้า เครื องใช้ ฯลฯ
ประเทศไทย 3.0 ที เน้นเศรษฐกิจบนอุตสาหกรรมหนักทีต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Technology-based
economy) เพือการส่ งออก เช่น การผลิตและขายส่ งรถยนต์ เหล็กกล้า ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
ประเทศไทย 3.5 ทีเน้นการวิจยั แบบวิจยั และพัฒนา (R&D) เพือสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่
ส่ วนประเทศให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี มุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่ ความอยูด่ ีกินดี เน้นเศรษฐกิจใหม่ ทีขับเคลือน
ด้วยนวัตกรรมเพือเพิมมู ลค่าเพิมทางเศรษฐกิจจากการผลิ ตสิ นค้าโภคภัณฑ์ เป็ นผลิตเทคโนโลยี จากการผลิตสิ นค้า
เพือจําหน่ายไปสู่ การบริ การ ทังหมดนีจําเป็ นต้องใช้ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ เพือให้สามารถพัฒนานวัตกรรม ทีจะ
เป็ นฐานของเทคโนโลยีในอนาคต
การเปลียนแปลงไปสู่ ประเทศไทยอยู่ดีกินดี จะเกิ ดไม่ได้หากประเทศไทยไม่ปรับเปลี ยนแนวทางการจัด
การศึ ก ษา ให้พ ร้ อมรับ โดยพัฒนาการศึก ษาให้ ป ระชาชนอยู่ดี กิ น ดี ให้ เป็ นการศึ ก ษาที เน้น การใช้เทคโนโลยี
การศึกษาเป็ นเครื องมือใน 9 ประเด็น เรี ยกว่า “นวพัฒนวิถี” หรื อ การพัฒนาการศึ กษา9 ระบบ คือ (1) การพัฒนา
ระบบการศึ ก ษาให้ ป ระชาชนอยู่ดี กิ น ดี (2) การพัฒ นาพฤติ ก รรมมนุ ษย์ให้ ป ระชาชนอยู่ดี กิ น ดี (3) การพัฒ นา
นวัตกรรมให้ป ระชาชนอยู่ดีกิน ดี (4) การพัฒ นาระบบการเรี ยนการสอนให้ป ระชาชนอยู่ดีกินดี (5) การพัฒนา
กระบวนการสื อสารการศึกษาให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี (6) การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี
(7) การพัฒนาระบบบริ หารและการจัดการให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี (8) การพัฒนาระบบการประเมินให้ประชาชนอยู่
ดีกินดี และ (9) การพัฒนาไตรยางค์วชิ าชี พให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี

2. แนวนโยบายการจัดการศึกษาเพือประเทศไทยอยู่ดีกนิ ดี
การพัฒนาประเทศเพือประเทศไทยอยู่ดีกิน ดี ต้องพัฒนา 9 เรื อง คือ ระบบการศึกษา การพัฒนาพฤติกรรมมนุ ษ ย์
ไทย การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอน การพัฒนากระบวนการสื อสารการศึกษา การพัฒนา
สภาพแวดล้อมการศึ กษา การพัฒนาระบบบริ หารและการจัดการ การประเมินตามเพือประเทศไทยอยู่ดีกินดี และ
การพัฒนาการศึกษาเป็ นวิชาชี พชันสู งผ่านไตรยางค์วิชาชีพ
๑) การพัฒนาระบบการศึกษาให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เป็ นระบบการจัดการศึกษามี การวางรากฐานด้านระบบ
การศึกษาที ประกอบด้วยกฎหมายการศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาชาติ) ระบบการศึกษาชาติ (แผนการศึกษา
ชาติ) และเน้นการสร้างโครงสร้างระบบกฎหมายและระบบการศึกษารองรับในระดับสถาบันการศึกษา
๒) การพัฒ นาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ใ ห้ ป ระชาชนอยู่ดี กิ น ดี เป็ นการพัฒ นามนุ ษ ย์ใ ห้ เป็ น “คนไทย” ที มี ค วาม
ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ชื นชมคนไทยด้วยกันเอง มิ ใช่ดูถูกคนไทย ของไทย แต่เห่ อเหิ มของต่างชาติ

119

โดยเฉพาะฝรังต่างชาติ ทีเคยเข้ามายํายีและทําลานระบบเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
๓) การพัฒนานวัตกรรมให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เป็ นการจัดการศึกษาเพือสอนนักพัฒนานวัตกรรม โดยสร้าง
แนวคิดทีถูกต้อง และขันตอนการพัฒนานวัตกรรมทีมีประสิ ทธิภาพ
๔) การพัฒ นาระบบการเรี ย นการสอนให้ ป ระชาชนอยู่ ดี กิ น ดี ต้ อ งเป็ นการจัด ระบบการสอนที เน้ น
ประสบการณ์ เพื อให้ นั ก เรี ยนได้ เรี ย น6 อย่ า ง คื อ เรี ยนรู ้ (Learning to Know) เรี ยนคิ ด (Learning to
Think/Create) เรี ย นทํา (Learning to do) เรี ย นแก้ปั ญ หา (Learning to Solve Problems) เรี ย นเพื อจะเป็ น
ตัว เอง (Learning to Be) และเรี ย นเพื อจะดํา รงชี วิต ของตนเอง (Learning to Live) โดยไม่ รอพึ งพาหรื อ
เปรี ยบเทียบกับผูอ้ ืน
๕) การพัฒนากระบวนการสื อสารการศึกษาให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี ต้องเป็ นการสื อสารรอบด้าน รอบทิศ ทุกที
ทุก เวลา ด้วยการสื อสารแบบภควันตภาพ (Ubiquitous Communication) เพือนําไปสู่ การจัดการศึ ก ษาภค
วันตภาพ ทําให้ประเทศชาติ สังคม ชมชน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา และห้องเรี ยน เข้าสู่ สภาพห้องเรี ยนภค
วันตภาพ (U-Classroom) สถานศึกษาภควันตภาพ (U-School) และประเทศภควันตภาพ (U-Nation)
๖) การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี เป็ นการสลายห้องเรี ยนและสถานศึกษาจากการ
เป็ นแหล่งความรู ้หลัก โดยจะเปลียนมาเป็ นการศึกษาทีบ้าน (Home Schooling) แทน ดังนันสถาปั ตยกรรม
สถานศึกษาต้องเปลียนแปลงไป เพือให้สถานศึกษาเป็ นศูนย์การศึกษาของชุมชน
๗) การพัฒนาระบบบริ หารและการจัดการให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี เป็ นการจัดการบริ หารและการจัดการแบบอิง
บริ บ ท (Context-Based Administration and Management) โดยยึด แบบจําลองแคสเปอร์ ล า (CASPERLA
Model) แบบจํา ลองแคสเปอร์ ล า เป็ นตัว เที ย บเหมื อ น (Replica) ระบบการจัด การศึ ก ษา (Educational
Management System ) ที ยึด บริ บ ทเป็ นฐานในการพัฒ นาหลัก สู ต ร การพัฒ นารายวิ ช า การสอน การ
ฝึ กอบรม การเรี ยน การจัดสภาพแวด เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เติบใหญ่ในบริ บทนัน ทําการสอนและถ่ายทอด
ความรู ้และประสบการณ์โดยครู อาจารย์ บุคลากรสนับสนุ น และผูบ้ ริ หาร ในชุมชน มิใช่ส่งเข้า (Import)
มาจากชุมชนอืน สถานศึกษาต้องจัดวิสาหกิจเพือหารายได้เลียงตนเองให้มากทีสุ ด พัฒนาความสัมพันธ์อนั
ดีกบั ชุ มชน และพัฒนาระบบลอจิสติกส์ ส่วนการบริ หารทัวไป เน้นธุ รการ สารบัญและการติดต่อสื อสาร
๘) การพัฒ นาระบบการประเมิ น ให้ ป ระชาชนอยู่ดี กิ น ดี เป็ นการประเมิ น จากความเป็ นจริ ง (Authentic
Assessment) คือการประเมินแบบอนาลอก (Analogue Evaluation) มิ ใช้น ํามาเปลี ยนเป็ นตัวเลขแล้วแปล
ความที เรี ย กว่า การประเมิ น แบบดิ จิท ัล (Digital Evaluation) ด้วยการประเมิ น ครบวงจร จากสภาพการ
เรี ยนรู ้ เรี ยนคิด เรี ยนทํา เรี ยนแก้ เรี ยนเพืออยูเ่ พือเป็ น และเรี ยนเพือดํารงชี วติ อย่างแท้จริ ง ด้วยการประเมิน
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ครบวงจรก่ อนเรี ยน ประเมิ น กระบวนการระหว่างเรี ยนจากพฤติ ก รรมต่อเนื อง (Evaluation of Process)
ประเมิน ผลลัพธ์ (Evaluation of Products) ในการประเมิน หลังเรี ยน และติดตามผลกระทบอย่างต่อเนื อง
(Continuous Assessment) ระบบการประเมินให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี จึงเน้นการประเมินทีจะประกันความ
เชื อมันและเชื อถื อได้อย่างแท้จริ ง เช่ น คนทีได้รับปริ ญญาเกี ยรติ นิยมอันดับ1 ต้องมีความสําเร็ จร้อยละ90
ของงานทีทํา หากทําไม่ได้ เพราะสําคัญตนผิดหรื อหลงตนว่า เก่งกว่าคนอืน แต่ทาํ อะไรไม่สําเร็ จก็เรี ยกว่า
การประเมินไม่เป็ นไปตามเป็ นจริ ง เชื อถือไม่ได้
๙) การพัฒ นาไตรยางค์วิช าชี พ ให้ป ระชาชนอยู่ดี กิ น ดี เป็ นการให้ ค วามสํ าคัญ กับ การเตรี ยมบุ ค ลากรสาน
วิชาชี พด้วยการจัดให้มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการเรี ยกว่า ไตรยางค์วิชาชี พ (Professional Triads) นันคือ
จะต้ อ งมี ค ณะวิ ช าที สอนภาคปฏิ บ ัติ (Practice) คณะวิ ช าที สอนวิ ท ยาการหรื อ วิ ท ยาศาสตร์ วิ ช าชี พ
(Professional Sciences) และคณะวิชาทีสอนวิธีวิทยาหรื อเทคโนโลยีวชิ าชีพ (Professional Technology)

3. แนวปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาเพือประเทศไทยอยู่ดีกนิ ดี
3.1 แนวปฏิบัติการพัฒนาระบบการศึกษาให้ ประชาชนอยู่ดีกนิ ดี
การพัฒนาระบบการศึกษาให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เป็ นระบบการจัดการศึกษามี การวางรากฐานด้านระบบ
การศึกษาทีประกอบด้วยกฎหมายการศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาชาติ) ระบบการศึกษาชาติ (แผนการศึกษาชาติ) และ
เน้นการสร้างโครงสร้างระบบกฎหมายและระบบการศึกษารองรับในระดับสถาบันการศึกษาใน3 เรื อง คือ
1) สถานศึ กษาจะต้องมีธรรมนู ญสถานศึกษา เพือเป็ นกฎหมายรอง (Bylaws) มิใช่ ยึด กฎหมายแม่ หรื อ
พรบ.การศึกษา หรื อ พรบ.สถานศึกษาซึงเป็ นกฎหมายหลักเพียงอย่างเดียว
2) สถานศึกษาจะต้องมีระบบการศึกษาประจําสถาบันเป็ นของตนเอง เช่น ระบบการสอนทางไกล “แผน
มสธ.” ระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย “แผน มกธ.”
3) สถานศึกษาจะต้องมีการจัดทําแผนแม่บทวิชาการ (Academic Master Plan-AMP) เพือให้เป็ นแผนหลัก
สํ า หรั บ การจัด ทําแผนบริ ห ารและจัด การ แผนบริ ก ารการศึ ก ษา และแผนอื นที เป็ นจุ ด เน้ น ของ
สถาบันการศึกษา
สถานศึกษาต้องยึดข้อ (1) (2) และ (3) เป็ นหลักในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการในระดับ
ตําลงมา
ประเทศไทยต้องกําหนดองค์ประกอบระบบการศึกษาให้สามารถประกันความสําเร็ จในการจัดการศึกษาใน
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อนาคต โดยคํานึงถึงหลักการจัดการศึกษาทีเหมาะกับประเทศให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี
การนําระบบการศึ ก ษาจากต่างประเทศโดยกระบวนการล้างสมอง ปลู กฝั งลัท ธิ ความเชื อ ค่ านิ ยม และ
คุณธรรมทีเบียงเบนไปจากวิถีไทยโดยผ่านนักเรี ยนทุน นักเรี ยนนอกทีเมือกลับมาแล้วก็นาํ วัฒนธรรมและค่านิยมมา
ครอบงําวิถีไทยจะสร้างความหายนะต่อความเป็ นไทยเกินจะกูก้ ลับได้ ดังนัน นําการศึกษาจึงควรสร้างภาพอนาคตที
คํานึ งถึงหลักการ ระบบและองค์ประกอบทีจะพัฒนาประเทศไทยได้อย่างจริ งจัง
3.2 แนวปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ ให้ ประชาชนอยู่ดีกินดี
การพัฒ นาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ให้ ป ระชาชนอยู่ดี กิ น ดี เป็ นการพัฒ นามนุ ษ ย์ใ ห้เป็ น “คนไทย” ที มี ค วาม
ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ชื นชมคนไทยด้วยกันเอง มิใช่ ดูถูกคนไทย ของไทย แต่เห่อเหิ มของต่างชาติ โดยเฉพาะ
ฝรังต่างชาติ ทีเคยเข้ามายํายีและทําลานระบบเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
พฤติ กรรมมนุ ษย์ให้ป ระชาชนอยู่ดีกิ น ดี ต้องมี ล ักษณะสําคัญตามคุ ณลักษณะที พึ งประสงค์ โดยพัฒนา
แบบจําลองการพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รี ยน เพือประกาศใช้ ตามแนวทางทีเสนอในภาคผนวก ๓
3.3 แนวปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมให้ ประชาชนอยู่ดีกินดี
สถานศึ กษาต้องจัดการศึกษาทีเน้นการพัฒนานวัตกรรมให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เป็ นการจัดการศึกษาเพือ
สอนนักพัฒนานวัตกรรม โดยสร้างแนวคิดทีถูกต้อง และขันตอนการพัฒนานวัตกรรมทีมีประสิ ทธิ ภาพ
แนวคิ ดนวัต กรรม แนวคิ ด ที ถู ก ต้องเกี ยวกับ นวัต กรรม คื อ นวัต กรรม (Innovation) เดิ ม ใช้ "นวกรรม"
หมายถึง สิ งใหม่ทีอาจเป็ นแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ระบบ (กระบวนการหรื อขันตอนและวิธีการ) กลไก (ข้อบังคับ
ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ และข้อปฏิบตั ิ) และสิ งประดิษฐ์
การเป็ นสิ งใหม่ มิใช่ทุกสิ งใหม่จะเป็ นนวัตกรรม แต่จะต้องอยูภ่ ายใต้เงือนไข 6 ประการ คือ
1) พัฒนาขึนจากการประเมินหรื อวิเคราะห์ ความต้องการเพือ (1) แก้ปัญหาทีกําลังเผชิ ญ หรื อคาดว่าต้อง
เผชิญ ในอนาคต และ (2) สนองความต้องการของสังคมมนุษย์ในปั จจุบนั และอนาคต โดยการพัฒนาสิ งใหม่ เรี ยกว่า
"ต้นแบบชินงาน" (Prototype-Proto=แรก; Type=ชิน อัน ชนิด ประเภท) ขึน
2) มีความใหม่ (Novelty) ทังหมด (Total Novelty) หรื อบางส่ วน (Partial Novelty) เช่น แนวคิ ดเศรษฐกิ จ
พอเพียงของพระเจ้าอยูห่ ัว แนวคิดทีว่าพระพุทธเจ้าประสู ติ (พระธาตุศรี สมรัก) ตรัส รู ้ (พระแท่นศิลาอาสน์) ปฐม
เทศนา (ทับกวาง แก่งคอย สรปุระ แขวงเมื องพาราณสี ปริ มณฑลรอบเขาใหญ่ โคราชถึงสระบุรี เพชรบูรณ์ ถึงปา
จินปุระ) และปริ นิพพาน (ที พระแท่นดงรัง ท่ามะกา กาญจนบุรี) ในประเทศไทย หรื อ แนวคิดทีว่า คนไทยตังถิ น
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ฐานทีสุ วรรณภูมิมาแปดพันปี ไม่เคยเคลือนย้ายมาจากเทือกเขาอัลไตทีอยูเ่ หนื อทะเลทราย ตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
จีน เป็ นต้น
3) ดําเนิ น การบนพืนฐานการจัดระบบ (Systems Approach) โดยอิงองค์ประกอบด้านบริ บท ปั จจัยนําเข้า
กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลย้อนกลับ โดยอิง CIPOF Model คือ C-Context; I-Input; P-Process; O-Output; และ FFeedback.
4) มีการพิสูจน์ดว้ ยการวิจยั หรื ออยูร่ ะหว่างการวิจยั โดยดําเนินการตามขันตอน7 ขัน (ตาม Brahmawong's
Seven Step Model) ด้ว ยการทํา วิ จ ัย แบบวิจ ัย และพัฒ นา (Research and Development ทัง Pure R&D or Applied
R&D ผ่าน Experimental R&D)
5) มีการเผยแพร่ นวัตกรรมเพือให้ผสู ้ นใจนําไปใช้ และเชิญชวนให้มีการโต้แย้ง จนเกิดการยอมรับ
6) เมือเป็ นทียอมรับให้เป็ นส่ วนหนึ งของระบบสังคม หน่วยงาน หรื อการดําเนิ นงาน ต้นแบบชิ นงานนัน ก็
หมดสภาพเป็ น "นวัตกรรม" กลายเป็ น "เทคโนโลยี" ดังนัน และอาจเรี ยกว่า เทคโนโลยีใหม่ หลังจากผ่านการเป็ น
นวัตกรรมแล้ว เปรี ยบได้กบั หน่อไม้ (นวัตกรรม) กลายไป "ลําไผ่"
3.4 ขันตอนการพัฒนานวัตกรรมที จะประกันคุ ณภาพของต้นแบบนวัตกรรม มี7 ขันตอน ที ประกอบด้วย
การวิจยั 4 ขัน และการพัฒนา 3 ขัน ตาม R4D3 Model ดังนี
ขั นที 1 ศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ห รื อ เนื อหาสาระเกี ยวกับ ต้ น แบบชิ นงาน (Study the Body of Content on the
Innovative Prototype) โดยวิจยั เอกสารจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ ผูร้ ู ้/ผูท้ รงคุ ณวุฒิและการศึกษาดู
งาน (R1-Documentary Research)
ขั นที 2 ประเมิ น ความต้ อ งการต้ น แบบชิ นงาน (Assess needs for the innovative prototypes) เพื อหา
องค์ประกอบ ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ/ขันตอน (Logical Steps) และรายละเอียด (R2-Survey Research)
ขันที 3 พัฒนากรอบแนวคิดต้ นแบบชิ นงาน (Develop Conceptual Framework) โดยเขียนกรอบแนวคิดที
ประกอบด้วยทฤษฎี และหลักการ องค์ประกอบ ของนวัตกรรม กระบวนการ การทํางานของนวัต กรรม ขันตอน
ตามลําดับ และรายละเอียด ของนวัตกรรม (D1- Design and Development)
ขันที 4: ถามความเห็นผูเ้ ชี ยวชาญ (Seek Experts’ Opinions) เป็ นการนํากรอบแนวคิ ดนวัตกรรมไปขอ
ความเห็ น ของผูเ้ ชี ยวชาญ โดยใช้วิธี ส่ งแบบสอบสอบถาม ใช้เทคนิ ก เดลฟาย หรื อกลุ่ ม ผูเ้ ชี ยวชาญ (R3-Survey
Research)
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ขั นที 5: ร่ า งต้ น แบบชิ นงาน (Draft the Innovative Prototype) เป็ นการพั ฒ นาต้น แบบชิ นงานของ
นวัตกรรมตามลําดับขันคือ การออกแบบชิ นงาน และเขียนรายละเอียดนวัตกรรม (D2- Design and Development)
ขันที 6: รั บรองและทดสอบต้ นแบบชิ นงาน (Verify or Test the Prototype) เป็ นการนําร่ างนวัตกรรมไป
ทดลองใช้เพือหาประสิ ทธิภาพตาม2 ขันตอน คือ (1) การทดลองใช้เบืองค้น (Tryout) และทดลองใช้จริ ง (Trial Run)
(R4 Experimental Researh)
ในกรณี ทีเป็ นนวัตกรรมขนาดใหญ่ทีต้องใช้เวลาพัฒนาหรื อลงทุนสู ง ก็อาจให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ3-5 คนรับรอง
(Verification by Experts)
หลังจากการทดลองใช้หรื อรับรองจากผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว ก็ตอ้ งเขียนรายงานผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
ของนวัตกรรม
ขั นที 7: ปรั บ ปรุ ง และเขี ยนรายงาน (Finalize the Prototype and Write Final Reports) เป็ นการเขี ย น
รายงานผลการวิจยั ให้ เป็ นไปตามรู ป แบบ ขนาดและรู ป แบบอัก ษร โครงสร้ างรายงานที ต้องเป็ นแบบหกบท
เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม และภาคผนวก (D3-Design and Development)
3.5 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ ประชาชนอยู่ดีกนิ ดี
การพั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอนให้ ป ระชาชนอยู่ ดี กิ น ดี ต้ อ งเป็ นการจัด ระบบการสอนที เน้ น
ประสบการณ์ เพื อให้นักเรี ยนได้เรี ยน6 อย่าง คื อเรี ยนรู ้ (Learning to Know) เรี ยนคิ ด (Learning to Think/Create)
เรี ย นทํา (Learning to do) เรี ย นแก้ปั ญ หา (Learning to Solve Problems) เรี ย นเพื อจะเป็ นตัวเอง (Learning to Be)
และเรี ยนเพือจะดํารงชีวติ ของตนเอง (Learning to Live) โดยไม่รอพึงพาหรื อเปรี ยบเทียบกับผูอ้ ืน
การเรี ยนทัง6 อย่างนี จะใช้การเรี ยนรู ้อย่างเดียวไม่ได้ ผูเ้ รี ยนต้องได้เผชิญประสบการณ์ทง6
ั สถานการณ์ ใน
รู ปการเรี ยนแบบอิงกระสบการณ์ (Experience-Based Approach-EBA) ตามรายลบะเอียดทีนําเสนอในภาคผนวก ๔
3.6 การพัฒนากระบวนการสื อสารการศึกษาแบบ4.0
การพัฒนากระบวนการสื อสารการศึกษาให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี ต้องเป็ นการสื อสารรอบด้าน รอบทิศ ทุกที
ทุกเวลา ด้วยการสื อสารแบบภควันตภาพ (Ubiquitous Communication) เพือนําไปสู่ การจัดการศึ กษาภควันตภาพ
ทําให้ประเทศชาติ สังคม ชมชน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา และห้องเรี ยน เข้าสู่ ส ภาพห้องเรี ยนภควันตภาพ (UClassroom) สถานศึ ก ษาภควัน ตภาพ (U-School) และประเทศภควัน ตภาพ (U-Nation) ตามแนวทางการศึกษาภค
วันตภาพในภาคผนวก ๕
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3.7 การพัฒนาสภาพแวดล้ อมการศึกษาให้ ประชาชนอยู่ดีกนิ ดี
การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี เป็ นการสลายห้องเรี ยนและสถานศึกษาจากเป็ น
แหล่ ง ความรู ้ โดยจะเปลี ยนมาเป็ นการศึ ก ษาที บ้า น (Home Schooling) แทน สถาปั ต ยกรรมสถานศึ ก ษาต้อ ง
เปลียนแปลงไป เพือให้สถานศึกษาเป็ นศูนย์การศึกษาของชุมชน
(๑) การศึ ก ษาที บ้ านเป็ นฐานการศึ กษาหาความรู้ การจัด การศึ กษาให้ ป ระชาชนอยู่ดี กิ น ดี ต้อ งพัฒ นา
สภาพแวดล้อมที เคยแยกการอบรมสังสอนจากบ้าน มาที วัด และมารวมที สถานศึ ก ษา โดยเปลี ยน
กลับไปเป็ นการจัดการศึกษาทีใช้บา้ นเป็ นฐาน โดยมีวดั และสถานศึกษาเป็ นองค์ประกอบเสริ ม
(๒) การปรั บเปลียนสถาปั ตยกรรมสถานทีเรี ยน การจัดสถาปั ตยกรรมในสถานศึ กษาต้องเปลี ยนจากโรง
สอน ให้เป็ นบ้านในสถานศึกษา โดยมีโครงสร้างสําคัญ4 ประการ คือ หอความรู ้ (Knowledge Center)
หอประสบการณ์ (Experience Center) หอบริ ก าร (Service Center) และส่ ว นสนับ สนุ น (Supporting
Facilities)
3.8 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการให้ ประชาชนอยู่ดีกนิ ดี
การพัฒนาระบบบริ หารและการจัดการให้ประชาชนอยูด่ ี กินดี เป็ นการจัดการบริ หารและการจัดการแบบ
อิงบริ บท (Context-Based Administration and Management) โดยยึดแบบจําลองแคสเปอร์ลา (CASPERLA Model)
แบบจําลองแคสเปอร์ ลา เป็ นตัวเทียบเหมือน (Replica) ระบบการจัดการศึกษา (Educational Management
System ) ที ยึดบริ บ ทเป็ นฐานในการพัฒนาหลักสู ตร การพัฒ นารายวิชา การสอน การฝึ กอบรม การเรี ยน การจัด
สภาพแวด เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เติบ ใหญ่ในบริ บ ทนัน ทําการสอนและถ่ ายทอดความรู ้ และประสบการณ์ โดยครู
อาจารย์ บุ ค ลากรสนับ สนุ น และผู บ้ ริ ห าร ในชุ ม ชน มิใ ช่ ส่ งเข้า (Import) มาจากชุ ม ชนอืน สถานศึ ก ษาต้องจัด
วิสาหกิจเพือหารายได้เลียงตนเองให้มากทีสุ ด พัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน และพัฒนาระบบลอจิสติกส์ ส่วน
การบริ หารทัวไป เน้นธุ รการ สารบัญและการติดต่อสื อสาร ดังรายละเอียดในภาคผนวกที ๖
3.9 การพัฒนาระบบการประเมินให้ ประชาชนอยู่ดีกนิ ดี
การพัฒ นาระบบการประเมิ น ให้ ป ระชาชนอยู่ดี กิ น ดี เป็ นการประเมิ น จากความเป็ นจริ ง (Authentic
Assessment) คื อการประเมิ น แบบอนาลอก (Analogue Evaluation) มิ ใช้น ํามาเปลี ยนเป็ นตัวเลขแล้ว แปลความที
เรี ยกว่า การประเมินแบบดิจิทลั (Digital Evaluation) ด้วยการประเมินครบวงจร จากสภาพการเรี ยนรู ้ เรี ยนคิด เรี ยน
ทํา เรี ยนแก้ เรี ยนเพืออยูเ่ พือเป็ น และเรี ยนเพือดํารงชี วิตอย่างแท้จริ ง ด้วยการประเมินครบวงจรก่อนเรี ยน ประเมิน
กระบวนการระหว่างเรี ยนจากพฤติกรรมต่อเนื อง (Evaluation of Process) ประเมินผลลัพธ์ (Evaluation of Products)
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ในการประเมินหลังเรี ยน และติดตามผลกระทบอย่างต่อเนื อง (Continuous Assessment)
ระบบการประเมินให้ประชาชนอยูด่ ี กินดี จึงเน้นการประเมิ นทีจะประกันความเชื อมันและเชือถื อได้อย่าง
แท้จริ ง เช่ น คนทีได้รับปริ ญญาเกี ยรตินิยมอันดับ1 ต้องมี ความสําเร็ จร้อยละ90 ของงานทีทํา หากทําไม่ได้ เพราะ
สําคัญตนผิดหรื อหลงตนว่า เก่งกว่าคนอืน แต่ทาํ อะไรไม่สําเร็ จก็เรี ยกว่า การประเมินไม่เป็ นไปตามเป็ นจริ ง เชื อถื อ
ไม่ได้

หมวด 6.2

การพัฒนาการศึกษาเพือประเทศไทย 5.0 (อยู่ดมี ีสุข)
หลังจากพัฒนาประเทศไทย ตาม . ซึ งจะนําไปสู่ วตั ถุ นิยมสู งสุ ด ละสามารถนําชาวไทยไปสู่ การอยูด่ ีมีสุขแล้ว
ต้อ งพัฒ นาประเทศไทยไปสู่ จิ ต นิ ยมให้ สู งตาม ดังนันการพัฒ นาประเทศอยู่เย็น เป็ นสุ ข ที เป็ นการพัฒ นาเพื อ
ขับเคลือนสังคมแห่ งความสุ ขจริ ง มีความร่ มเย็น คือม่งความสุ ขมวลรวม (Gross Happiness Product-GHP) ด้วยการ
รื อฟื น ฟื นฟู พัฒ นา สื บ สาน อนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่ ศิ ล ปะวิ ท ยาการ วิธี วิท ยา ปั ญ ญาแห่ งแผ่น ดิ น (ภู มิ ปั ญ ญา)
วัฒ นธรรม และวิ ถีไทยที มุ่งคุ ณ ภาพชี วิต ประชาชาด้วยการอยู่เย็น เป็ นสุ ข นําการอยู่ดีกิ น โดยการพยากรณ์ ภ าพ
อนาคตว่า หลักจากการพัฒนาประเทศตามแนวทางประเทศให้ประชาชนอยูด่ ีกินดี แล้ว ประชาชนมีมีความเป็ นอยูด่ ี
ขึน แต่วถิ ี ชีวิตจะยึดติดวัตถุนิยม จนหาความสงบสุ ขอย่างแท้จริ งไม่ได้ เพราะยึดมันในการแข่งขัน ชิ งดีชิงเด่น มุ่งที
จะตะเกียกตะกายปี นขึนจาก “หลุมดักรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap)
หากคาดการณ์ ไม่ทะลุประโปร่ ง ผูท้ ี จะได้ป ระโยชน์จากการ “รายได้สูง” (Upper Incomes) ก็คือ คนเพียง
กลุ่ ม น้อย คือ ผูม้ ี อาํ นาจองค์กรจัดการศึ ก ษาหรื อนายทุ นไม่ถึงร้ อยละ 20 ของประชาชนในชาติ (อาทิ คนเดี ยวมี
รายได้เกือบแปดแสนล้านบาท) ในขณะที ร้อยละ80 ของชาวไทย แก่งแย่งเพือยึดครองทรัพยากรทีเหลือจากบรรดาผู้
ครองอํานาจองค์กรจัดการศึกษาและนายทุน แม้จะกินอยู่ดี แต่หนี สิ นก็เพิมพูน ความเหลือลําก็สูงขึน ประเทศไทย
5.0 จึงมุ่งพัฒนาสังคมไปสู่ สังคมแห่ งความพอเพียง มีรายได้ปานกลาง ไม่ฝักไฝ่ รายได้สูง เพือมิให้ใช่จ่ายสรุ่ ยสุ ร่าย
นําทรัพยากรของลู ป หลานมาใช้อย่างฟุ่ มเฟื อยในยุคบิดามารดา และนําไปสู่ สังคมแห่ งความ “อยู่เย็น เป็ นสุ ข” ใน
ทีสุ ด

1. หลักการพัฒนาการจัดการศึกษาเพือประเทศไทย 5.0 (อยู่เย็นเป็ นสุ ข)
การจัด การศึ ก ษาที เน้น สายวิช าชี วิ ต เท่ านัน จึ ง จะนําประเทศชาติ ก ลับ มาสู่ ค วามพอเพี ย ง ไม่ฟุ้ ง เฟ้ อ ที จะนําพา
ประชาชนไปสู่ ความมังคังทางกายภาพ และมีความเสื อมทรามทางจิตภาพและสังคมภาพ
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2. แนวนโยบายการพัฒนาศึกษาสํ าหรับแนวประเทศไทย . (อยู่เย็นเป็ นสุ ข)
ประเทศไทย 5.0 เป็ นการพัฒนาเพือขับเคลือนสังคมไทยเพือความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ด้วยการ รื อฟื น ฟื นฟู พัฒนา สื บ
สาน อนุ รัก ษ์และเผยแพร่ ศิ ลปะวิท ยาการ วิธีวิท ยา ปั ญญาแห่ งแผ่น ดิ น (ภูมิ ปัญญา) วัฒ นธรรม และวิถีไทยที มุ่ ง
คุณภาพชีวิตประชาชาด้วยการอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข นําการอยูด่ ีกินดี โดยมีแนวนโยบายการจัดการศึกษาเพือสังคมร่ มเย็น 5
ประการ (ปัญจปรมัตถ์) คือ
๑) เน้นการจัดการศึกษาสายวิชาชีวติ ทีเน้นทักษะชี วิต การจัดการศึกษาทีเน้นเทคโนโลยีชีวิต การดํารงชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง และดํารงชีวิตโดยรายได้ปานกลางมากกว่าการเสาะหาความรํารวยเกินตัว
๒) เน้นการแข่งขันกับตนเองเพือพัฒนาตนไปสู่ สภาวะสู งสุ ด ด้วยการลดละ “ความเห็นแก่ตวั ” และมุ่งส่ งเสริ ม
“ความเห็นแก่ตน”
๓) จัดการศึกษาทีพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ดาํ รงชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ
๔) จัดการศึกษาวิชาชีพทีหลีกเลียงการค้าขายชีวิต การค้าขายอาวุธ การค้าขายอาเสพติด และการพนัน เล่นหุ ้น
และหวย
๕) จัดการศึกษาเพือพัฒนาศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีไทย

3. แนวปฏิบตั ิการจัดการศึกษาเพือประเทศไทยอยู่ดีมีสุข
๑) การจัดการศึกษาสายวิชาชีวิตทีเน้นทักษะชี วิต ด้วยการจําลองสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เรี ยนคิด เรี ยน
ทํา เรี ยนแก้ เรี ยนทีจะเป็ นตนเอง และเรี ยนดํารงชี วติ อย่างมีความสุ ข
๒) การจัด การศึ ก ษาที เน้น เทคโนโลยีชี วิต ด้วยการ (1) จัด ระบบชี วิต ที มี อ งค์ป ระกอบและขันตอนการ
ดํารงชี วิตทีดี (2) กําหนดรู ปแบบพฤติกรรมทีทําให้ตนเองอยูใ่ นสภาวะรู ้ดีรู้ชวั รู ้ ถูกรู ้ผิดและรู ้ ควรไม่ควร
(3) พัฒนาเทคนิ คและวิธีก ารดําเนิ นชี วิต ที เหมาะสม (4) มีค วามสามารถในการสื อสารตามพุท ธวิธี การ
สื อสารด้วยปิ ยวาจา (5) พัฒนาสภาพแวดล้อมในการดํารงชี วิตทังทางกายภาพ จิตภาพ และสังคมภาพ (6)
จัดการชี วิตตนเองให้สามารถดํารงตนอย่างมีความสุ ข รอดพ้นจากภยันตรายและการเอารัดเอาปรี ยบของ
คนอืน และ (7) การประเมินตนเองให้ตงอยู
ั ใ่ นฐานะอันดีอนั ควร
๓) จัดการศึกษาเพือปลูกฝั งให้ผูเ้ รี ยนมีภูมิคุม้ กันจากความหลง ความโกรธ และความโลภ ดํารงชี วิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพี ยง และดํารงชี วิตโดยรายได้ป านกลางมากกว่าการเสาะหาความรํารวยเกิ น ตัว ด้วยการ
เบียดเบียนและเอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ืน
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๔) จัดการศึกษาเพือฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ยนดํารงชี วิตอย่างสลุ่ยสุ ร่าย บริ โภคเกินควร และเกิ นตัว และปล่อยให้เพือน
ร่ วมชาติ ดาํ รงชี วิตอย่างอดอยาก ด้วยการผูกขาดการทํามาหากิน จนชาวบ้านไม่มีโอกาสหาเลี ยงชี พโดย
สุ จริ ต
๕) จัดการศึกษาเพือ “การเห็นแก่ตน” ทีเน้นการยกตนให้สูงขึน ด้วยการแข่งขันกับตนเองเพือพัฒนาตนไปสู่
สภาวะที ดีขึนคื อไม่มุ่งความอยู่ดี กิ นดี แต่มุ่งที ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ละจากความหลงเดิ นทางบนเส้นทาง
โลก เส้นทาง คือ ทางไปนรกภูมิ ทางไปเปรตภูมิ ทางไปอสุ รกายภูมิ ทางไปเดองค์กรจัดการศึกษาฉานภูมิ
ทางไปมนุ ษยภูมิ ทางไปเทวภูมิ (สวรรคฺ ) ทางไปรู ปภูมิ (รู ปพรหม) เส้นทางไปอรู ปภูมิ (อรู ปพรหม) จนเข้า
สู่ ท างที คื อ ทางเอก มุ่งสู่ แดนเกษม แดนอมตะ เป็ นสภาวะสู งสุ ด เหนื อความแปรปรวน ความกําเริ บ
ความแตกดับ มีชีวิตไร้ การบีบคัน (สุ ข) เทียง (นิ จ) และพบตนทีแท้จึงไร้อาพาธ (อัตตา) คือ พระนิ พพาน
มากกว่าการแข่งขันกับผูอ้ ืนในการดํารงชี พ
๖) จัดการศึ กษาเพื อฝึ กผูเ้ รี ยนให้ลด ละ และเลิก “ความเห็ นแก่ ตวั ” จากการแสวงหาและกอบโกยเพือบํารุ ง
ร่ างกายคือ “ตัว” การหาเครื องห่ อหุ ้มตัวทีเกินความพอดี ได้แก่การหาสื อผ้าราคาแพงมียห้ี อ เพืออวดรําอวด
รวย และการหาสถานที “ซุ กหัวนอน” ทีหรู หราและมีขนาดใหญ่เกินจําเป็ น และมุ่งส่ งเสริ มและช่วยตนเอง
ก่อน ด้วยการพัฒนาให้พน้ จากสภาวะ “อนัตตา” (ไม่ใช่ ตน) คื อ “ตัว ” ที เป็ นไปเพืออาพาธ ไปสู่ ส ภาวะ
“อัตตา” คือ ตน ทีไม่เป็ นไปเพืออาพาธ (จากอนัตตลักขณสู ตร)
๗) จัดการศึกษาปสู่ สภาวะทีไร้ความผิดปรกติ คือ อาพาธ ทังรู ป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ แต่มุ่งเพิม
“ความเห็นแก่ตน” คือ การพัฒนาตน (อัตตา) ให้พน้ จากความเป็ น “อนัตตา” ให้สามารถพึงตนเองได้อย่าง
แท้จริ ง และเข้าสู่ สภาวะนิพพานคือ หความหลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดในทีสุ ด
๘) การจัดการศึกษาทีพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ดาํ รงชี วติ อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนและทําลายธรรมชาติ
พืช สัตว์ และมนุษย์ดว้ ยกัน มีสํานึ กในการอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม รักพืชและสัตว์ประหนึ งเพือ
ร่ วมโลก
๙) การจัดการศึกษาวิชาชีพทีหลีกเลียงการค้าขายชีวิต การค้าขายอาวุธ การค้าขายอาเสพติด และการพนัน เล่น
หุ้นและหวย
๑๐) จัดการศึกษาเพือพัฒนาศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีไทยด้วย
การรื อฟื น ฟื นฟู พัฒ นา สื บ สาน อนุ รักษ์และเผยแพร่ ศิลปะวิทยาการ วิธี วิทยา ปั ญญาแห่ งแผ่นดิน (ภูมิ
ปั ญ ญา) วัฒ นธรรม และวิ ถี ไ ทย เพื อให้ มี ภู มิ คุ ้ ม กัน ให้ ร อดพ้ น จากศาสตร์ วิ ท ยาการ เทคโนโลยี
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีชีวติ ของต่างประเทศ อันจะทําให้ความเป็ นไทยถู กกลืนหายไป
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ในทีสุ ด
(๑) การรื อฟื น เป็ นการค้น หาสมบัติแผ่น ดิ นที ถู กกวาดหิ น ดิ น ทราย จากต่างประเทศมาถมกลบศิล ปะ
วิท ยาการ วิธี วิ ท ยา ปั ญ ญาแห่ งแผ่ น ดิ น (ภู มิ ปั ญ ญา) วัฒ นธรรม และวิถี ไ ทย เพื อให้ ฟื นคื น ชี วิต
(Revitalizing) อีกครังหนึง
(๒) การฟื นฟู เป็ นการนําสมบัติของแผ่นดินทีค้นพบแล้ว มาซ่ อมแซม หรื อบูรณะให้ศิลปะวิทยาการ วิธี
วิทยา ปั ญญาแห่งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทย อยูใ่ นสภาพเดิม
(๓) การพัฒนา เป็ นการนําสมบัติของแผ่นดิ นทีเสื อมสลายให้ศิลปะวิทยาการ วิธีวิทยา ปั ญญาแห่งแผ่นดิน
(ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทย อยู่ในสภาพทีดีขึนเหมาะสมกับการเปลียนแปลงทางสังคมตาม
ความเจริ ญทางวิทยาการและเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
(๔) การสื บสาน เป็ นการนําสมบัติของแผ่นดินทีได้พฒั นาให้เหมาะสมแล้วไปถ่ายทอดศิลปะวิทยาการ วิธี
วิทยา ปั ญญาแห่ งแผ่นดิ น (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทยให้เป็ นทียอมรับ และกระจายในกลุ่ ม
เยาวชนและชนรุ่ นหลัง
(๕) การอนุ รักษ์เป็ นการทํานุ บาํ รุ งศิ ลปะวิทยาการ วิธีวิท ยา ปั ญญาแห่ งแผ่น ดิ น (ภูมิปั ญญา) วัฒ นธรรม
และวิถีไทย
(๖) การเผยแพร่ ศิลปะวิทยาการ วิธีวทิ ยา ปั ญญาแห่งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทย

ภาคที ๗
ขันตอน แบบจําลอง และการนําระบบการศึกษาไทยสู่ การปฏิบัติ
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ส่ วนที ๗.๑
ขันตอนและแบบจําลองแผนการศึกษาชาติ
_________________________
แผนการศึกษาชาติ หรื อระบบการศึกษาชาติ ทีผ่านการวิเคราะห์บริ บท กําหนดปั จจัยจําเข้า กระบวนการและ
ผลลัพธ์ และผลย้อนกลับ ประมวลขันตอนของระบบและแบบจําลองระบบดังนี
1. ขันตอนระบบการศึกษาไทย

ระบบการศึกษาไทยประมวลองค์ประกอบด้านบริ บท องค์ประกอบด้านปั จจัยพืนฐาน องค์ประกอบด้าน
กระบวนการ องค์ประกอบด้านผลลัพท์ และองค์ประกอบด้านผลย้อนกลับเป็ นขันตอนทีจะต้องดําเนินการ
ตามลําดับขัน
ทัง ๙ ขันตอนนี ใช้ได้กบั การจัดการศึกษา ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ น และระดับสถานศึกษา คือ
ขันที ๑ วิเคราห์ บริบทการจัดการศึกษา เป็ นการศึกษาสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาตามระดับ ภูมิภาค
ท้องถินและสถานศึกษาทีจะจัดการศึกษาเพือให้ทราบความต้องการในการพัฒนาเด็กให้เติบใหญ่เป็ นประชาชน
ทีจะออกไปพัฒนาถินทีถือกําเนิด เติบใหญ่และดํารงชี วิตเพือนํามากําหนดอุดมการณ์และทิศทางการจัด
การศึกษา โดยอาจวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOC คือ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ
ความท้าทาย (Challenges) ในประเด็นต่อไปนี
๑.๑ วิเคราะห์ลกั ษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ เพือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทายในด้าน
การพัฒนาประเทศ ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิน ในด้านการคมนาคม แหล่งท่องเทียว แหล่งพาณิ ชกรรม
อุคสาหกรรม และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
๑.๒ วิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ เพือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ในด้านทรัพย์ในดิน
สิ นในนํา และน่านฟ้าทีจะพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตและบริ การ เพือสร้างมูลค่าเพิมในแก่ประเทศชาติ
ภูมิภาคและท้องถิน
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๑.๓ วิเคราะห์ลกั ษณะประชาชน เพือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทายด้านความสามารถ นิสัย
ใจคอ ความอดทนอดกลัน ความเยือกเย็น ความสัมพันธ์ทางสังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ ทีจะเป็ นพืนฐาน
สําหรับการพัฒนาประเทศ
๑.๔ วิเคราะห์อาชีพประชาการ เพือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทายอาชีพทีประชาชนยึดถือใน
การดํารงชี วติ เพือนําไปสู่ การพัฒนาหรื อปรับเปลียนให้มีมูลค่าเพิม เพือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในชาติ ในภูมิภาค และในท้องถิ น และความต้องการของต่างชาติ
๑.๕ วิเคราะห์ศาสตร์ วิทยาการและเทคโนโลยี เพือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ในการ
ฟื นฟูศาสตร์ วิทยาการและเทคโนโลยีทีสาบสู ญในเวลาร้อยกว่าปี เพราะไทยมัวสนใจศาสตร์ วิทยาการและ
เทคโนโลยีของต่างชาติ เพือนํามาพัฒนา สื บสาน อนุรักษ์และเผยแพร่ ให้เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นของไทย โดย
ผ่านระบบการศึกษา
๑.๖ วิเคราะห์วฒั นธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวติ เพือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความ
ท้าทายในฟื นฟูวฒั นธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวิถีชีวติ ทีสาบสู ญ เพราะชาวไทยหลงละเลิงวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวติ ตามแบบตะวันตก เพือพัฒนา สื บสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ ให้เป็ น
เอกลักษณ์โดดเด่นของไทย โดยผ่านระบบการศึกษา
ขันที ๒ กําหนดอุดมการณ์ เป็ นการศึกษาภาพเต็มเปี ยมทีต้องดําเนินให้สาํ เร็ จจากการจัดการศึกษาไทย ด้วย
การกําหนดปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพือเป็ นพืนฐานการกําหนดจุดมุ่งหมาย นโยบาย และ
มาตรการสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในรู ปแบบทีเหมาะสมกับการจัดการศึกษาไทย จําแนกเป็ น
๒.๑ กําหนดปรัชญา (Philosophy) คือ แนวคิ ด แนวทางการดําเนิ นงานให้ถึงเป้ าหมาย ประหนึ งโคมส่ อง
ทาง การเขีบนต้องเป็ นข้อความยาวพอทีแสดงแนวคิดและทิศทางการดําเนิ นงานขององค์กรทุกระดับ
๒.๒ กําหนดปณิ ธาน (Mission) คือ เป้าหมายใหญ่หรื อภารกิจหลักขององค์กร ทีจะต้องปฏิบตั ิเพือให้บรรลุ
ปรั ช ญา โดยมีล ักษณะสําคัญ 4 ประการ คื อ (1) สะท้อนปรั ช ญา เช่ น รั ก คุ ณ เท่ าฟ้ า ของการบิน ไทย อาจจะ
สะท้อนปรัชญาทีจะต้องบริ การลู กค้าด้วยความรักดังญาติมิตร (2) เข้าใจง่าย ไม่ตอ้ งแปล เขียนแล้วให้คุณยาย
คุณปู่ อ่านว่า ท่านเข้าใจตามที เราต้องการสื อสารหรื อไม่ (3) สัน กะทัดรัด ไม่มีการขยายความ เช่น ไม่ควรเกิน
25 คํา และ (4) จําได้ง่าย พิมพ์บนเสื อยือดได้ จึงเขียนในรู ปคําขวัญ สภาษิต คําคม
๒.๓ กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพแห่งความสําเร็ จชีนํา (Guiding images of succeses) ควรจะ
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ต้องมีหลายภาพ จึงเขียนเป็ นข้อๆ เพือให้บรรลุปณิ ธาน ก็ควรแยกได้สีห้าข้อ แต้ละข้อก็เป็ นภาพความสําเร็ จชีนํา
มิใช่มาเขียนรวมเป็ นข้อเดียว เพราะจะไปซํากับข้อความทีแสดงปรัชญา
๒.๔ พัน ธกิ จ (Commitments) คืองานที ต้องทําเพราะเป็ นคําสังของฝ่ ายบริ หารคื อ กรรมการสถานศึกษา
ตามที ฝ่ ายจัด การ (Management) คื อ ครู ใหญ่ อาจารย์ ใ หญ่ ผู ้อ ํา นวยการ และที ม งานเป็ นผู ้เสนอ และ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อคณะกรรมการบริ หาร เมือคณะกรรมการบริ หาร (Board) เห็นชอบ
ขันที ๓ วางแผนการจัดการศึกษา เป็ นการกําหนดสิ งทีจะต้องจัดเตรี ยมจัดทําล่วงหน้าด้วยการกําหนด
ภารกิจและกิจกรรมทีจะต้องดําเนินการ โดยจัดทําเป็ นแผนพัฒนาการศึกษาตามระดับของการจัดการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา เป็ นนําองค์ประกอบในแผนการศึกษาชาติมากําหนดกิจกรรมและโครงการ ตาม
ขันตอนก่อนหลัง โดยวางแผนในรู ปใดรู ปหนึ ง อาทิ การวางแผนยุทธศาสตร์ หรื อรู ปแบบอืนทีเหมาะสมต่อ
บริ บทไทยและง่ายต่อการนําไปปฏิบตั ิ
ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิน และระดับสถานศึกษา ให้การวางแผนครอบคลุมการ
วางแผนแม่บท การวางแผนระยะสัน และการวางแผนปฏิบตั ิการใน ๗ มิติ ได้แก่ (๑) การวางแผนวิชาการ (๒)
การวางแผนบริ หารและการจัดการ (๓) การวางแผนกิจการนักเรี ยนและนักศึกษา (๓) การวางแผนบุคลากร (๕)
การวางแผนสังคมและชุมชนสัมพันธ์ (๖) การวางแผนทรัพยากร วิสาหกิจและงบประมาณ (๗) การวางแผนลอจิ
สติกส์
ขันที ๔ พัฒนาโครงสร้ างพืนฐานและลอจิสติกส์ การศึกษา เป็ นการจัดหา จัดทําโครงสร้างพืนฐาน และลอจิ
สติกส์หรื อเกียกกายทีจําเป็ นสําหรับการจัดการศึกษา ครอบคลุม สถานที อาคาร เทคโนโลยี เครื องมือ และสิ ง
อํานวยความสะดวก ถนน ยานพาหนะ พัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ทีจําเป็ นสําหรับการจัดการศึกษา
ขันที ๕ พัฒนาสภาพแวดล้ อมการศึกษา เป็ นการกําหนดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางจิต
ภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมสําหรับเอืออํานวยการจัดการศึกษาทีมีประสิ ทธิ ภาพ
ขันที ๖ พัฒนาระบบบริ หารและจัดการการศึกษา เป็ นการองค์ประกอบ ขันตอน และแบบจําลองการ
บริ หารทีจะนํามาการจัดการศึกษาให้บรรลุอุดมการณ์ โดยพัฒนาระบบการบริ หารและการจัดการที เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริ บทและธรรมชาติชาวไทย
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ขันที ๗ พัฒนาระบบวิชาการ เป็ นการพัฒนาระบบการพัฒนาหลักสู ตร ระบบการเรี ยนการสอน ระบบการ
ประเมินตามจุดมุ่งหมายและสายการศึกษา เพือให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้รับการศึกษาและสําเร็ จการศึกษาเป็ น
ประชาชนทีมีคุณภาพ จําแนกเป็ น (๑) พัฒนาระบบการพัฒนาหลักสู ตร (๒) พัฒนาระบบการเรี ยนการสอน (๓)
พัฒนาระบบประสบการณ์วิชาชีพ และ (๔) พัฒนาระบบการประเมิน
ขันที ๘ ดําเนินการจัดการศึกษา เป็ นการนําแผนแม่บท แผนระยะสัน และแผนปฏิบตั ิการในองค์ประกอบ
ด้านกระบวนการของระบบการศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยหน่วยงานหรื อสํานักในกระทรวงศึกษา เขตพื นที
การศึกษา และสถานศึกษา
ขันที ๙ ติดตาม ประเมิน และประกันคุณภาพจัดการศึกษา เป็ นการติดตามการดําเนินการจัดการศึกษาเพือ
สังเกตและเก็บข้อมูล เพือนํามาประเมิน รายงานผลความก้าวหน้า รายงานผลตามช่วงเวลา และประกันคุณภาพ
โดยหน่วยงานจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยหน่วยงานอิสระ เพือนําผลการ
ประเมินทุกขันตอนมาปรับปรุ งการจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพยิงขึน.
2.

แบบจําลองระบบการศึกษาไทย

แบบจําลองระบบ (Systems Model) เป็ นตัวแทนระบบการศึกษาจริ งเพือสื อสารให้ผเู ้ กียวข้องกับการจัด
การศึกษาและสาธารณะ ได้เข้าใจองค์ประกอบ ขันตอน และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
การนําเสนอแบบจําลองจาก ๙ ขันตอนทีกล่าวข้างต้น เป็ นแบบจําลองความคิด (Conceptual
Model) ผสมผสานกับแบบจําลองภา (Iconic Model) โดยแสดงขันตอนทัง ๙ ขัน เป็ นแบบแนวดิ งจากบน
ลงล่าง (Vertical Model) บางขันตอนนําเสนอแบบวงกลม (Circular Model) เพือแสดงความเป็ นพลวัตรของ
การจัดการศึกษาตามองค์ประกอบและขันตอนต่างๆ
โปรดดูแบบจําลองระบบการศึกษาไทยในหน้า
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ส่ วนที ๗.๒
การนําระบบการศึกษาสู่ การปฏิบัติ
_______________________
1. พันธะฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายบริ หารโดยกระทรวงศึกษาธิการต้องดําเนินการดังนี
๑) ประกาศใช้ระบบการศึกษาชาติ เรี ยกว่า “แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ..... ” เพือให้เป็ นไปตาม
บทบัญญัติแห่ ง พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. .....
๒) จัดตังสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ ให้เป็ นหน่วยงานกลางระดับกรม ไม่สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี หรื อกระทรวงใด เพือทําหน้าทีปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื องโดยปราศจากการ
ครอบงําของฝ่ ายการเมือง เพือรับฟังความคิดเห็นจากสํานักงานปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชนและ
องค์กรอืน
๓) แต่งตังคณะกรรมการพัฒนาแผนการศึกษาชาติ เพือดําเนินวางแผนการศึกษาชาติ ตามทีกําหนดใน
องค์ประกอบด้านการวางแผน โดยจัดทําเป็ นแผนแม่บท แผนระยะสัน และแผนปฏิบตั ิการในรู ป
ของแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการตามลําดับ
๔) ตราหรื อปรับปรุ งกฎหมายทีเกียวกับการศึกษาเพือให้สารบัญญัติในแผนการศึกษาฉบับนี มีผลใช้
บังคับ
๕) สังการให้องค์กรจัดการศึกษาระดับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เขตพืนทีการศึกษา และ
สถานศึกษาพัฒนาธรรมนู ญองค์กร ปรับปรุ งกฎ ข้อบังคับ และระเบียบให้สอดคล้องกับสารบัญญัติ
ในแผนการศึกษาชาติ
๖) พัฒนากลไก (Mechanism) สําหรับนําแผนการศึกษาชาติไปสู่ การปฏิบตั ิ ด้วยการจัดพิมพ์เอกสารที
เกียวข้อง และจัดทําคู่มือการใช้แผนการศึกษาชาติ สําหรับหน่วยงานระดับต่างๆ
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๗) ดําเนินการจัดหา จัดสร้าง โครงสร้างพืนฐาน และสิ งอํานวยความสะดวก เพือเอือต่อการบังคับใช้
แผนการศึกษาชาติ ฉบับนี

๒. โครงสร้ างพืนฐานและสิ งอํานวยความสะดวก
รัฐพึงจัดหาและจัดสร้างโครงสร้างพืนฐานและสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับการจัดการศึกษาตามสารบัญญัติวา่
ด้วยองค์ประกอบด้านโครงสร้างพืนฐานและปัจจัย องค์ประกอบด้านประบวน และองค์ประกอบด้านการ
ประเมินและควบคุมคุณภาพทีจําเป็ นสําหรับการจัดการศึกษาทีกําหนดในแผนการศึกษาชาติฉบับนี
ประกาศ ณ วันที เดือน

(............................................................)
นายกรัฐมนตรี
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ

พุทธศักราช ๒๕๖....
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แนวทางการผลิตแพทย์ปริญญา ( ปี ) ตามสู ตร -2-3
การปฏิบตั ิวชิ าชีพแพทย์ ดําเนินการตามแนวทางแพทยศาสตร์ ที ถือว่า พัฒนาวิชาชีพแพทย์ได้ดีทีสุด ใช้สูตร

คือ

1) เรี ยนเตรี ยมแพทย์ ปี (Pre-Med) สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และหรื อคณะวิทยาศาสตร์
2) เรี ยนวิชาฝึ กเป็ นแพทย์ ปี (Pre-Clinical) สอนโดยคณะแพทย์ เพือฝึ กรั กษากับ หุ่ น หรื อในสถานการณ์ จ าํ ลอง และ
“อาจารย์ใหญ่” (ศพที มีผูอ้ ุทิศให้โรงพยาบาล) โดยต้องฝึ กให้ครบทุกสาขา ( สาขาวิชา เช่น อายุรเวช สู ติเวช ศัลยกรรม กุมารเวช
นิติเวช จิตเวช ฯลฯ)
3) ทําหน้าทีแพทย์ ปี ระหว่างปี ที - นิ สิตนักศึกษาแพทย์ ใน ปี แรก (ปี -5) ต้องปฏิบตั ิตนเป็ นหมอจริ งๆ ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์หมอพีเลียง โดยต้องไปประจําทีโรงพยาบาลหลัก อาจไปรักษาคนไข้ทีโรงพยาบาลสมทบ และโรงพยาบาลชุมชนใน
สาขาทีโรงพยาบสลหลักขาด เพือให้มี “Medical Cases” ครบทัง สาขา โดยในปี ที และ เป็ นการรักษาโดยการดูแลของอาจารย์
หมออย่างใกล้ชิดในกรณีง่ายๆ แต่ปีที เป็ นการรักษาในสภาพจริ งด้วยตนเอง
เงือนไขสภาแพทย์ ประการ ก่อนเปิ ดสอนต้องได้รับอนุญาตจากแพทยสภา คือ ต้องมีโรงพยาบาลหลัก มหาวิทยาลัยพีเลียง
และมีคณะแพทย์
การประยุต์แนวทางการผลิตแพทย์ สําหรับการการผลิตวิชาชีพการศึกษา
เมือนําแนวคิ ดของแพทย์มาใช้ในการผลิ ตครู ป ริ ญญา ก็ สามารถดําเนิ นการตามเงื อนไขสภาวิชาชี พ ประการ คือ (1) มี
มหาวิทยาลัยพีเลียง คือ มหาวิทยาลัยทีมีคณะคุรุศาสตร์ หรื อ ศึกษาศาสตร์ มาอย่างน้อย ปี สายพยาบาลกําหนดต้องมีมหาวิทยาลัยพี
เลียงที มีคณะพยาบาลมาแล้ว ปี (2) มี โรงเรี ยนพีเลียงที จะรับนิ สิตครู (ไม่เรี ยกนิ สิตฝึ กสอน เพราะต้องไปสอนจริ งๆ การฝึ กสอน
ต้องทําในสถานการณ์จาํ ลองทีคณะการศึกษา) โรงเรี ยนพีเลียงจะรับนิสิตครู /นิสิตนักศึกษาครู (Student Teachers) เพือทําการสอนในปี
สุดท้าย และ (3) วิทยาลัยการศึกษา หรื อ คณะการศึกษา คณะคุรุศาสตร์
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การจัดโปรแกรมการศึกษาสํ าหรับการผลิตครู ปริญญา
. หลักสู ตร ปี
โปรแกรมการศึกษา ปี ที - 4
ปี ที เรี ยนวิชาการศึกษา/วิชาครู (Pedagogy) ปี (ไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาศึกษาทัวไป เพราะนิสิตนักศึกษาครู เรี ยนวิชาศึกษา
ทัวไปในระดับมัธยมศึกษามาแล้ว และครู ไม่ตอ้ งไปปรับตัวกับวิชาชีพอืนเพราะจะต้องสอนวิชารอบด้านอยูแ่ ล้ว)
ปี ที - เรี ยนวิชาสาระทีจะนําไปใช้สอน เตรี ยมการสอนและฝึ กสอนแบบจุลภาคเป็ นเวลา ปี (ไม่ให้นิสิตนักศึกษาไป
เรี ยนวิชาเนื อหาจากคณะอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ แต้ให้สํานักวิชาวิทยาการการศึ กษาเปิ ดสอนเอง เฉพาะ
สาระตามหลักสูตรเท่านัน ถ้าไปเรี ยนกับคณะอืน ส่วนใหญ่เรี ยนมาแล้ว ไม่ได้นาํ ไปใช้สอนเลย)
ปี ที ทําการสอนจริ ง ( ปี ) ในโรงเรี ยนพีเลียงทีสภาวิชาชีพฯ รับรอง (ได้รับเงินเดือนกึงหนึงของอัตราขันตํา) เมือเรี ยน
ครบ ปี ได้รับปริ ญญาตรี แล้ว หากต้องการใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ ต้องทําการสอนจริ งในสถานการณ์ จริ ง และได้รับ
เงินเดือนเต็มอัตราระดับปริ ญญาตรี ปี สภาวิชาชีพการศึกษา ต้องส่งเจ้าหน้าทีมาประเมิน ผ่านแล้วจะออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู

. หลักสู ตร ปี
โปรแกรมการศึกษา ปี ที – 5
ปี ที เรี ยนวิชาการศึกษา/วิชาครู ขนต้
ั น (ไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาศึกษาทัวไป)
ปี ที เรี ยนวิชาการศึกษา/วิชาครู ขนสู
ั ง และวิชาเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
ปี ที (1) เรี ยนวิชาสาระที จะนําไปใช้สอน วิชาเอก เรี ยนวิธีการสอน เตรี ยมการสอน และฝึ กสอนจุลภาคสําหรับ
วิชาเอก (2) ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานการณ์จาํ ลองวิชาเอก
ปี ที (1) เรี ยนวิชาสาระที จะนําไปใช้สอน วิชาเอก เรี ยนวิธีการสอน การเตรี ยมสอน ฝึ กสอนแบจุลภาค สําหรั บ
วิชาเอก (2) ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานการณ์จาํ ลองวิชาเอก
ปี ที ทําการสอนจริ ง (Teaching Clinic) ในโรงเรี ยนพีเลียงทีมีเปิ ดทําการตังแต่ ปี ขึนไปทีสภาวิชาชีพฯ รับรอง โดย
สอนจริ ง ปี เมือสําเร็ จการศึกษา จะได้รับปริ ญญา ค.บ. ศษ.บ หลังผ่านการประเมินก็จะได้รับใบประกอบวิชาชีพ
ตามรู ปแบบนี สํานักวิชาวิชาชีพการศึกษา จะกําหนดให้นิสิตนักศึกษาครู เรี ยนวิชาสาระที จะนําไปสอน ภายในสํานัก
วิชาวิท ยาการการศึ กษา (School of Professional Educational Science) สํานักวิ ชาวิชาชี พการศึ กษา จะไม่ส่ งนิ สิตนักศึ กษาไป

140

เรี ยนวิชาเนื อหาจากคณะอักษรศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์ หรื อคณะวิทยาศาสตร์ เพราะนิ สิตนักศึกษาจะเสี ยเวลาเรี ยนเนื อหาสาระ
ตามหลัก สู ต รของคณะนั นๆ ส่ วนใหญ่ วิช าที เรี ยนมาแล้ว ก็น ําไปใช้ส อนไม่ไ ด้เพราะลุ่ ม ลึ ก เกิ น ระดับ ประถมศึ ก ษาหรื อ
มัธยมศึกษา สํานักวิชาวิทยาการการศึ กษาจะให้นิสิตนักศึ กษาเรี ยนวิชาเนื อหาตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ เพือให้
นําไปสอนระดับประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษา เมือสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว
นิสิตนักศึกษาจะเข้าเรี ยนใน “สํานักวิชาวิชาชีพการศึกษา” ทีมีหน้าทีสอนวิชาวิธีการสอน การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานการณ์ จ ําลอง (Teaching Simulations) หรื อ การสอนจุล ภาค (Microteaching) หลังจากการ “ฝึ กสอน” ผ่านเกณฑ์ ที
กําหนดแล้ว ก็จะไป “ทําการสอนจริ ง” ในโรงเรี ยนที สภาวิชาชีพการศึกษารับรอง เมือนิ สิตนักศึ กษาครู ที ประสงค์จะเป็ นครู
เทคโนโลยีการศึ กษา หรื อเป็ นนักเทคโนโลยีการศึกษา ให้เข้าเรี ยนที สํานักวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เมือสําเร็จการศึกษาแล้ว ก็
ไปทําหน้าทีเป็ นนักออกแบบระบบการสอน วิจยั พฤติกรรม (ร่ วมกับนักจิตวิทยาการศึกษา) คิดค้นนวัตกรรมด้านวิธีการสอน จัด
กระบวนการสื อสาร จัดสภาพแวดล้อมการศึกษา การจัดการความรู ้ การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมิน
ในระหว่างปฏิบตั ิการสอนจริ ง นิสิตนักศึกษาครู จะต้องมีสารนิ พนธ์ทีเกียวกับการเรี ยนการสอนอย่างน้อย งาน

. หลักสู ตร ปี
โปรแกรมการศึกษา ปี ที – 6
ปี ที - เรี ยนรายวิชาการศึกษา/วิชาครู จากสํานักวิชาวิทยาการการศึกษา และรายวิชาพืนฐานเทคโนโลยีและสื อสาร
การศึกษา จากสํานักวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาศึกษาทัวไป)
ปี ที - เลือกเรี ยน สาขาวิชาคือ
(1) สาขาประถมศึ กษา เรี ยนรายวิชาเนื อหาสาระ วิชาเอก สาขามัธยมศึ กษาเรี ยน วิชาเอก ที สํานักวิชาวิท ยาการ
การศึกษา
(2) เรี ยนรายวิชาการพัฒนาระบบการสอนและออกแบบการสอน รายวิชาพัฒนาการสอนประจําตัวครู รายวิชาการวิจยั
และพัฒนาพฤติกรรมครู และนักเรี ยนทีจะนําไปสู่วฒั นธรรมโรงเรี ยนที ครู และนักเรี ยนต้องปฏิบตั ิ รายวิชาการพัฒนาวิธีการและ
เทคนิ คการสอนประจําตัว รายวิชาการพัฒ นากระบวนการสื อสาร รายวิชาการพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึ กษา การเรี ยนการ
จัดการเรี ยน รายวิชาการจัดองค์ความรู้และการสร้างศูนย์ความรู ้ และรายวิชาการเรี ยนการวัดและการประเมินครบวงจร ที สํานัก
วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(3) เรี ยนวิชาการวางแผนการสอน วิชาการพัฒนาวิธีการสอน วิชาการฝึ กสอนในสถานการณ์จาํ ลอง วิชาการสอนแบบ
จุลภาค เพือให้พร้อมสําหรับการสอนในปี ที - โดยเรี ยนทีสํานักวิชาชีพการศึกษา
ปี ที - ปฏิ บ ัติ ก ารสอนจริ งในโรงเรี ย น ปี สาขาประถมศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ก ารสอน วิช า ปี ละ วิช า ส่ วนสาขา
มัธยมศึกษา ปฏิบตั ิการสอน วิชา ปี ละ วิชาเพือความลุ่มลึกสําหรับสอนนักเรี ยนมัธยมศึกษา และปฏิบตั ิหน้าที อาจารย์พอ่ หรื อ
อาจารย์แม่ (ครู ประจําชัน ตามความหมายเดิ ม) ภาคการศึกษา และพัฒนาทักษะเพือรับการประเมินออกใบประกอบวิชาชีพ
การศึกษา
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ในปี ที นิสิตนักศึกษาจะต้องทําวิทยานิพนธ์เกียวกับการเรี ยนการสอน ชินงาน
รู ปแบบการผลิตครู ปริ ญญาตามแนว
นี จะทําให้บณ
ั ฑิตครู มีคุณภาพและสามารถสอนได้อย่างดี อย่างน้อย วิชา
ในระดับประถมศึกษา และ วิชาในระดับมัธยมศึกษา และยังสามารถพัฒนาระบบการสอนเป็ นของตนเอง เรี ยกว่า ระบบการ
สอนแผนลําดวน แผนปรี ชา หรื อแผนเกษม (ตามชือครู ) เพือแสดงศักยภาพเป็ นครู มืออาชีพอย่างแท้จริ ง

. หลักสู ตร ปี
โปรแกรมการศึกษา ปี ที – 2
ปี ที เรี ยนวิชาการศึกษา/วิชาครู จากสํานักวิชาวิทยาการการศึกษา และวิชาพืนฐานเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา จาก
สํานักวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาศึกษาทัวไป เพราะนิสิตนักศึกษาครู เพราะเรี ยนมาแล้วในหลักสู ตรปริ ญญาที
1) และฝึ กสอน
ปี ที ปฏิบตั ิการสอนจริ งในโรงเรี ยน ปี โดยเรี ยนวิชาการวางแผนการสอน รายวิชาการพัฒนาวิธีการสอน รายวิชาการ
ฝึ กสอนในสถานการณ์จาํ ลอง รายวิชาการสอนแบบจุลภาคในภาคการศึกษาแรกและปฏิบตั ิการสอนจริ งในภาคการศึกษาที ๒
ในการดูแลของสํานักวิชาชัพการศึกษา

ภาคผนวก

ให้ธรรมนู ญสถานศึกษามีประกอบตามภาคผนวก
บทนํา (อ้างเหตุผลทีต้องมีธรรมนูญ จากมาตราของ พรบ.หรื อกฎกระทรวง หรื อกฎหมายอื น)
หมวดที บททัวไป
หมวดที การบริ หารและการจัดการ
1) คณะกรรมการอํานวยการ (คณะกรรมการสถานศึกษา) ครอบคลุม ( ) องค์ประกอบ ( ) หน้าที ( )
การคัดเลือก ( ) วาระการดํารงตําแหน่ง และ ( ) การสิ นสภาพ
2) คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา ครอบคลุ ม ( ) องค์ประกอบ ( ) หน้าที ( ) การคัดเลื อก ( ) วาระ
การดํารงตําแหน่ง และ ( ) การสิ นสภาพ
หมวดที การบริ หารทัวไป ประกอบด้วย การวางแผน การแบ่งส่ วน การกํากับ ดู แล และการควบคุม
การสื อสาร ประสานงาน และความร่ วมมือ การแสวงหาและจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และ การประเมิน
หมวดที การบริ หารวิชาการ ให้ครอบคลุ มการวิเคราะห์บริ บท การพัฒนาหลักสู ตร การพัฒนาระบบ
การสอน (สําหรับ ครู อาจารย์) การพัฒ นาระบบการเรี ยน (สําหรับนักเรี ยนนักศึกษา) การจัดการเรี ยนการสอน
การผลิ ตสื อการเรี ยนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ห้องปฏิบ ตั ิและสถานฝึ ก
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ประสบการณ์ การวิจยั การแต่งแบบเรี ยนและตํารา การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรี ยนและห้องปฎิ บตั ิการ ระบบ
การพัฒนาประสบการณ์วชิ าชีวิต วิชาชี พ และวิชาการ ระบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษา และระบบการ
วัดและการประเมินการศึกษา
หมวดที การบริ หารบุคลากร ให้ครอบคลุมการวิเคราะห์งาน การกําหนดประเภทบุคลากร การกําหนด
ภารงาน การประกาศ คัดเลื อก บรรจุ แต่งตัง พัฒนา การบําเหน็จความดีความชอบ การเลือนขันเลื อนตําแหน่ ง
สวัส ดิ การและการส่ งเสริ มขวัญและกําลังใจ ประโยชน์ตอบแทนเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ การพิจารณาโทษทาง
วินัย และการประเมินการทํางานของบุคลากรโรงเรี ยน บุคลากรโรงเรี ยนประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อนและ
บุคลากรสนับสนุน
หมวดที การบริ หารทรัพยากรและงบประมาณ ครอบคลุมการบริ หารทรัพยากรทุกรู ปแบบทังรู ปธรรม
และทรัพยสิ นทางปั ญญา การบริ หารสิ นทรัพย์และดอกผลจากกิจการวิสาหกิจของ และบริ หารรายรับ รายจ่าย
โดยจัดทํางบประมาณแบบสมดุล
หมวดที การบริ หารกิจการนักเรี ยน ครอบคลุ มการประกาศรับสมัคร การคัดเลือก การรับเป็ นนักเรี ยน
การลงทะเบียน การปกครองนักเรี ยน การกํากับดูแลวินยั และความประพฤตินกั เรี ยน การให้ทุนการศึกษา การให้
รางวัลและเชิ ดชู เกี ยรติ การจัดประสบการณ์ วิชาชีพ การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร การมอบหมายงานนักเรี ยน
เพือเสริ มทักษะและประสบการณ์ชีวิต และอบรมบ่มนิ สัยให้นกั เรี ยนมีคุณธรรมตังแต่ยงั เยาววัย
หมวดที ประชาสัมพันธ์และชุ มชนสัมพันธ์ ครอบคลุม กิจกรรมประชาและชุ มชนสัมพันธ์เพือสร้ าง
ความเข้าอัน ดี ระหว่างสมาชิ ก ชุ ม ชน บิ ด า มารดา และผูป้ กครองกับ สถานศึก ษา เพือสร้ างความเชื อมันและ
ส่ งเสริ มการสนับสนุนของชุมชนต่อการดําเนินงานของสถานศึกษา
หมวดที สมาคมครู ผู ้ป กครอง ครอบคลุ ม การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่า งผู ้ป กครองและครู
ดําเนินการโดยชมรมหรื อสมาคมครู ผปู ้ กครอง และสมาคมศิษย์เก่าหรื อองค์กรที เรี ยกชืออย่างอืน
หมวดที วัฒนธรรมองค์กร เป็ นผลจากการผสมผสานค่านิยม ความเชือ ข้อห้าม สัญลักษณ์ พิธีกรรม
พิธี การ และความเป็ นมาขององค์ก รที พัฒ นาสังสมอย่างต่ อเนื องยาวนาน เพือบ่งบอกและกํากับ วิถี ความคิ ด
ความรู ้สึก ทัศนคติ และความประพฤติของผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์กร โดยให้สถานศึกษาพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรเพือสะท้อนอุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์) สัญลักษณ์ และแนวปฏิบตั ิ ทีจะน้อมนําให้บุคลากร
รวมพลังกายใจพัฒนาองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย
หมวดที การประเมินและการประกันคุณภาพ ครอบคลุมการกําหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี
และเกณฑ์ ประเมินการเรี ยนการสอน การประเมินเพือประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
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หมวดที การเป็ นส่ วนหนึ งของประชาคมอาเซี ยน เอเชีย และสังคมโลก ครอบคลุ มการศึ กษาศิลปะ
วิทยาการ ขนบธรรมเนียมประเพณี เพือให้รู้เท่าทันการอยูร่ ่ วมกันในฐานประชาคมอาเซี ยน และการเปลี ยนแปลง
ของภูมิภาคและของโลก
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เอกสารภาคผนวก ๒

คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของชาวไทย
ให้พฒั นาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของประชาชนชาวไทยตามแนว EMASIS Model และพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษา ตาม HEARTIBE Model ดังนี
๑) แบบจําลอง PEMASIS Model (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์) มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เติบใหญ่
เป็ นประชาชนไทยที มี คุ ณ สมบัติ 7 ประการ คื อ (1) Physical Wellbeing-มี ร่างกายและสุ ข ภาพ
สมบูรณ์
๒) Emotional Quality-มีความเยือกเย็น
๓) Moral Quality-มีเป็ นคนดี
๔) Adversity Quality –มีอดทนอดกลันฟื นอารมณ์รวดเร็ ว
๕) Social Quality –เข้ากับคนอืนได้ดีอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
๖) Intelligence Quality -มีและมีสติปัญญา
๗) Spiritual Quality-มีวิญญาณวิญ ูชน ประกอบด้วยสัมมาทิฐิ10
แบบจํ าลอง HEARTIBE Model (ศาสตราจารย์ ดร.ชัย ยงค์ พรหมวงศ์) มี แนวทางจัด การศึ ก ษา8
ประการ คือ
(๑) H-Humanistic ปรับบริ บทสังคมเพือพัฒนา “คน” ให้เป็ น “มนุษย์” คือ ผูม้ ีจิตใจสู ง
และมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยยึดฐานชุมชน ฐานวัฒนธรรม ฐานวิถีชีวติ และฐานประสบการณ์
(๒) E-Epistemology รับแนวคิดประสบการณ์ญาณทัศนนิยม และอภิธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพือเป็ นพืนฐานความคิดระดับสู ง ไม่ผูกกับสัมผัสทางกาย และการเชื อมต่อกับสภาวธรรมที
เหนือความ เข้าใจของมนุ ษย์
(๓) A-Architectural Design ปรับสถาปั ตยกรรมสถานศึกษา ทีเน้น5 องค์ประกอบ (1)
สถานทีเรี ยน—บ้านในสถานศึกษา (Home-in-School) (2) หอความรู ้ (Knowledge Center) (3) หอประสบการณ์
(Experience Center) (4) หอบริ การ (Service Center) และ (5) ส่วนสนับสนุ น (Supporting Facilities)

145

(๔)

R-Realistic Assessment มี ก ารประเมิ น ที อิ งประสบการณ์ ม ากกว่าอิ งเนื อหาสาระและมี ก าร
เทียบโอนประสบการณ์จากชีวติ จริ ง
(๕) T-Thai Ways พัฒนาหลักสู ตรการศึกษา/การฝึ กอบรมทีอิง “วิถีไทย” บนพืนฐานของ
ศาสตร์ แ ละวิท ยาการ ที เป็ นภูมิ ปั ญญาไทย หลัก สู ตรต้องปรับ เปลี ยนจากหลักสู ตรแบบอิงเนื อหาสาระเป็ น
หลักสู ตรแบบอิงประสบการณ์ ทีมุ่งให้ทาํ เป็ นทําได้มากกว่า การ “เรี ยนรู ้”
(๖) I-Integrated Whole ปรับระบบการศึกษาแบบบูรณาการองค์รวม ผสมผสาน
การศึ ก ษา 3 รู ป แบบ ไม่ แ ยกส่ วนว่าเป็ นการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา นอกสถานศึก ษา หรื อตามอัธ ยาศัย ด้ว ย
การศึกษาเพือชี วิต จากชี วิต ในสถานศึกษาชี วิตโดยให้ผหู ้ รื อสิ งทีอยูร่ อบตัวเป็ นครู (คุรุ=โครุ เคารุ เคารว เคารพ
คื อ ผู้ควรเคารพ หรื อทีตังแห่ งความเคารพ หรื อ คุรุ=ครุ คารุ คารวะ คื อ ผู้ควรคารวะ ไม่ ควรแปล คุรุว่า หนัก
เพราะเป็ นคนละรากศัพท์ กับ ครุ -ลหุ)
(๗) B-Borderless ขยายพรมแดนการเรี ยนการสอนจากบริ เวณจากสถานศึกษาไปสู่ ชุมชน
และโลกกว้าง อาทิ โรงงาน สถานประกอบการ ไร่ นา ฯลฯ ในชุ ม ชุ น เพื อเป็ นแหล่ ง ความรู ้ แหล่ งเผชิ ญ
ประสบการณ์และแหล่งพัฒนาทักษะชี วติ
(๘) E-Experience-Based ปรับเปลียนปรับระบบการสอนทีเน้นการเรี ยนการสอนจากอิง
เนือหาเป็ นระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ ทีผสมผสานการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการทีหลากหลาย
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ภาคผนวก ๓

ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์
(๑) ความหมายของการสอนแบบอิงประสบการณ์ วิธีก ารสอนแบบอิ งประสบการณ์ (Experience –
Base Approach – EBA) เป็ นวิธีการสอนทีมุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ โดยใช้ความรู ้และทักษะ
ความชํานาญตามที จําเป็ น เพื อเผชิ ญผจญและเผด็จประสบการณ์ ที กําหนด วิธี การสอนแบบอิ ง
ประสบการณ์จึงสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษา2542 ทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ปัญหา
เป็ น
(๒) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ ระบบการสอนแบบอิ งประสบการณ์ มี องค์ป ระกอบ และ
ขันตอนดังนี
ก) องค์ป ระกอบระบบการสอนแบบอิ ง ประสบการณ์ ระบบการสอนแบบอิ งประสบการณ์ มี 8
องค์ประกอบ คือ
(ก) การวางแผน เป็ นการวิเคราะห์ ป ระสบการณ์ กําหนดวัตถุ ป ระสงค์ กําหนดแนวทางการเผชิ ญ
ประสบการณ์ กําหนดสื อและสิ งอํานวยความสะดวก กําหนดขันตอนการเผชิ ญประสบการณ์ และ
กําหนดแนวทางการประเมิน โดยเขียนในรู ปแผนการสอนแบบต่างๆ
(ข) ประสบการณ์ หมายถึ ง สิ งที กํา หนดให้ ผู ้เรี ยนเผชิ ญ ด้ ว ยการลงมื อ ปฏิ บ ัติ โดยกํา หนดเป็ น
ประสบการณ์ หลัก ประสบการณ์ รอง ภารกิ จ และงาน เป็ นการกําหนดประสบการณ์ทีคาดหวังว่า
ผู เ้ รี ย นจะต้อ งทํา ได้ โดยกําหนดเป็ นหน่ ว ยประสบการณ์ จํา แนกเป็ นประสบการณ์ ห ลัก และ
ประสบการณ์รอง แต่ละประสบการณ์รองจําแนกเป็ นกิจกรรมย่อยเรี ยกว่า ภารกิจและงาน
นอกจากนี ยังจําแนกประสบการณ์ ออกเป็ นประสบการณ์ตามสมรรถนะ (Competency-Based
Experiences) ประสบการณ์ตามสถานการณ์ (Situation-Based Experiences) และประสบการณ์ ตาม
กิจกรรมวิชาการ (Academic Activity-Based Experiences)
(ค) รู ปแบบการเผชิ ญ ประสบการณ์ หมายถึ งวิธี การเผชิ ญประสบการณ์ ที ครอบคลุ ม การเผชิ ญ ด้วย
ตน เอง (Self-Directed Learning-SDL) เผชิ ญ ป ระส บ การณ์ แบ บ ร่ วมมื อเป็ น กลุ่ ม (Group
Collaboration) กับ เพือน (Peer-Directed Learning-PDL) และเผชิ ญประสบการณ์ กบั ครู (TeacherDirected Learning-TDL)
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(ง) เนื อหาสาระ หมายถึงองค์ความรู้ทีจัดเตรี ยมไว้หรื อชี แนะแหล่งให้ผเู ้ รี ยนศึกษาเพิมเติม โดยจัดใน
รู ปเนื อหาสาระเพื อให้ ผู ้ เรี ยนมี ค วามรู ้ เกี ยวกั บ ภารกิ จ และงาน ในกรณี การเรี ยนแบบอิ ง
ประสบการณ์ผา่ นสื อสังคมจะเสนอในรู ปบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ (eLearning Lessons) เนือหาสาระ
จะจัด ไว้ในรู ป Learning Object Module (LOM) เรี ยกว่า “ฟอง” เพือให้ผูเ้ รี ยนสามารถดู ดหรื อดึ ง
(โหลด) มาใช้ศึกษาหาความรู ้ ได้อย่างสะดวก ส่ วนประสบการณ์จะจัดไว้ในรู ป Job Object Module
(JOM) ทีมีการจําแนกสิ งทีผูเ้ รี ยนจะต้องเผชิ ญและปฏิบตั ิให้ได้เป็ นชุดๆ ไป เรี ยกว่า “
(จ) สื อการเผชิญประสบการณ์ หมายถึงวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทีเสนอความรู ้และแนวทางการเผชิญ
ประสบการณ์
ในกรณี อิงประสบการณ์ผา่ นสื อสังคม สื อการเผชิญประสบการณ์ หมายถึ งวัสดุ อุปกรณ์ และ
วิธี ก ารที เสนอความรู ้ แ ละแนวทางการเผชิ ญ ประสบการณ์ โดยกําหนดพาหนะและช่ องทางนํา
ประสบการณ์และความรู้ไปยังผูเ้ รี ยน ได้แก่การพัฒนา ระบบการจัดการเรี ยนผ่านสื อสังคม (Social
Media Learning Management System-SMLS) โดยอาจพัฒนาขึนใหม่หรื ออาจปรับขยายจากระบบ
การจัดการเรี ยนทีมีอยูแ่ ล้ว เช่น MOODLE แล้วบูรณาการสื อสังคมเข้าไปเป็ นหน่วยเดียวกัน
(ฉ) แหล่ งความรู้ หมายถึ ง เครื องมื อ ที ช่ วยให้ ก ารเผชิ ญ ประสบการณ์ และการใช้สื อดําเนิ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ โดยจัดไว้ในรู ปประมวลสาระ แบบเรี ยน ตํารา หรื อเอกสารเพิมเติ ม หรื อภาพทัศ น์
(Video clips) และภาพชุ ดต่างๆ ในกรณี การเรี ยนแบบอิ งประสบการณ์ผ่านสื อสังคม จะเน้นศูนย์
ความรู ้ออนไลน์ เช่น Google ศูนย์ภาพทัศน์ เช่น Youtube และศูนย์ความรู ้ภควันภาพ (U-Learning
Servers) เป็ นต้น
(ช) บริ บ ทและสถานการณ์ หมายถึ ง วัน เวลา สถานที และเรื องราวที กํา หนดให้ ผู ้เ รี ยนเผช
ประสบการณ์ เป็ นองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม ช่ องทาง สถานที เวลา และสถานการณ์ หรื อ
เรื องราวทีกําหนดให้ผเู ้ รี ยนเข้าไปเผชิ ญประสบการณ์ เสมือนจริ งออนไลน์โดยใช้ระบบการจัดการ
เรี ยนผ่านสื อสังคมทีพัฒนาขึน
(ซ) การประเมิน การประเมินเป็ นองค์ประกอบด้านการวัดและประเมินการเปลียนแปลงพฤติกรรมของ
ผู ้เรี ยนด้ ว ยการทดสอบเผชิ ญ ประสบการณ์ การประเมิ น ภารกิ จ และงานจากการรายงาน
ความก้าวหน้า และการรายงานผลสุ ดท้ายผ่านสื อสังคมด้วยการเสนอรายงานในสองรู ปแบบคือ (1)
รายงานเดี ยวเป็ นการเสนอรายงานส่ วนเอกัตบุค คลมายังอาจารย์ ในรู ป Web Log หรื อ Blog ที ไม่
เปิ ดโอกาสให้คนอืนเข้ามาแก้ไข และ (2) รายงานกลุ่ม ทีสามาชิกจะต้องช่วยกันปรับแก้ โดยจัดทํา
เป็ นเอกสารในรู ป Wiki ทีเปิ ดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มความร่ วมมือสามารถปรับเปลี ยนหรื อตัดต่อ
ข้อความได้ก่อนส่ งอาจารย์
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ข) ขันตอนระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์
ขันตอนของระบบการเรี ยนแบบอิ งประสบการณ์ผ่านแหล่งความรู ้ในรู ปช่องทางหรื อสื อการเรี ยน
สอนต่างๆ 10 ขันตอน คือ
ขันที วางแผนการเผชิ ญ ประสบการณ์ เป็ นขันตอนการวิเคราะห์ เนื อหาสาระ กําหนดและ
หน่วยประสบการณ์ทีตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนเผชิ ญโดยผ่านแหล่งความรู ้ในรู ปช่องทางหรื อสื อการเรี ยน
สอนต่างๆ
ขันที วิเคราะห์ ประสบการณ์ เป็ นขันนําหน่ วยประสบการณ์ มาวิเคราะห์ เป็ นประสบการณ์
หลัก ประสบการรอง ภารกิจและงานและสิ งทีกําหนดให้ผเู ้ รี ยนเผชิญด้วยการลงมือปฏิบตั ิ
ขันที กําหนดรู ปแบบการเผชิ ญประสบการณ์ เป็ นขันวิธีการเผชิ ญประสบการณ์ ทีครอบคลุม
การเรี ยนจากผูส้ อน จากกลุ่ม และด้วยตนเอง
ขันที พัฒนาเนือหาสาระสํ าหรับการเผชิ ญประสบการณ์ เป็ นวิเคราะห์เนือหาทีจําเป็ นสําหรับ
แต่ ล ะภารกิ จและงานแล้ว ทํา การเขี ยนองค์ค วามรู ้ ที ในรู ป ประมวลสาระ ตํารา แบบเรี ย นหรื อ
บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ (eLearning Lessons)
ขั นที จัด หาและผลิต สื อเผชิ ญ ประสบการณ์ เป็ นการจัด หาและผลิ ตสื อสํ าหรั บ การเผชิ ญ
ประสบการณ์ ทังทีเป็ นการจัดนําสื อทีมีอยูแ่ ล้วหรื อผลิตขึนมาใหม่ ตามแผนผลิ ตสื อ โดยเน้นการ
ผลิตสื อสิ งพิมพ์ สื อภาพและเสี ยงในรู ปดิจิทลั ได้แก่ ภาพทัศน์ (Video) และสื อโสตทัศน์
ขันที จัดหาสิ งอํานวยความสะดวกสํ าหรั บการเผชิ ญประสบการณ์ เป็ นการจัดหาสิ งอํานวย
ความสะดวกสําหรับ ให้ผูเ้ รี ยนประสบการณ์ ในห้องเรี ยนและนอกห้ องเรี ย นทังในรู ป สื อแบบ
เผชิญหน้า สื อออนไลน์และสื อออฟไลน์
ขันที จัดหาแหล่ งความรู้ การเผชิ ญประสบการณ์ เป็ นการกําหนดแหล่งความรู ้ออนไลน์ โดย
จัดไว้ในรู ปห้องสมุดและศูนย์ความรู ้ ออนไลน์ เช่น Google ศูนย์ภาพทัศน์ เช่ น Youtube และศูนย์
ความรู ้ภควันภาพ (U-Learning Servers) เป็ นต้น
ขันที จัดเตรียมบริบทและสถานการณ์ เป็ นการกําหนดรายละเอียดของสภาพแวดล้อมเสมือน
จริ งด้วยการสร้ างสถานการณ์ เป็ นเรื องราวต่ างๆ เพื อให้ผูเ้ รี ยนเข้าไปเผชิ ญ ประสบการณ์ ท ังใน
สถานการณ์จริ งและเสมือนจริ งในแหล่งความรู ้ในรู ปช่องทางหรื อสื อการเรี ยนสอนต่างๆ
ขั นที ทํ า การเผชิ ญ ประสบการณ์ เป็ นขันตอนที ผู เ้ รี ยนต้อ งเผชิ ญ ประสบการณ์ ด้ว ยการ
ประกอบภารกิจและงานทีได้รับมอบหมายตามลําดับขัน
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ขันที 0 ทําการติดตามและประเมินบริบทและสถานการณ์ เป็ นการกําหนดให้ผูเ้ รี ยนรายงาน
ความก้าวหน้าและรายงานขันสุ ดท้ายของการเผชิ ญประสบการณ์ โดยจัดทํารายงานในรู ปเอกสาร
นิทรรศการ หากเป็ นการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื อสังคมอาจจัดในรู ป Blog หรื อ Wiki เพือ
ส่งอาจารย์
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ภาคผนวก ๔

การศึกษาภควันตภาพ
การศึ ก ษาภควัน ตภาพ หมายถึ ง การศึ ก ษาที ผู เ้ รี ย นสามารถศึ ก ษาหาความรู ้ ไ ด้ทุ ก ที ทุ ก เวลา ตรงกับ คํา ว่ า
Ubiquitous = Existing everywhere at any time
คําว่า ภควันต์ แปลว่า มีภาคหรื อมีส่วนย่อย มากจากคําว่า ภค แปลว่า ภาค ส่ วน วนต แปลว่า มี รวมกัน
แปลว่า มีภาค
สภาวะที มีการแบ่งภาคส่ วน การกระจายส่ วน หมายถึ ง การแผ่กระจายจากจุดกําเนิ ดไปโดยรอบ ใกล้
หรื อไกลแล้วแต่แรงส่ ง
ส่ วนทีจะส่ งไปเป็ นสัญญาณหรื อพลังงานทีส่ งไปตามสายหรื อไร้ สาย เช่ น สัญญาณวิทยุกระจายเสี ยง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ และสัญญาณพลังจิตทีเรี ยกว่า โทรจิต
คําว่า ภควันตะ ในสมัยก่อน จะใช้เรี ยก เทพผูม้ ีอานุภาพในการแผ่สัญญาณไปได้ไกล อาทิ พระพุทธเจ้า
พระผู ้เป็ นเจ้ า พระวิ ษ ณุ พระอิ ศ วร เป็ นต้ น แต่ ใ นทางโลกคํา ว่า ภควัน ตะ ตรงกับ คํา ว่ า Broadcast หรื อ
Ubiquitous (=Existing everywhere) หมายถึงคําว่า การแพร่ กระจายและการทําให้ปรากฏอยู่ทุกแห่งหน สามารถ
รับฟัง รับชม และรับรู ้ได้ทุกเวลา เรี ยกรวมว่าภควันตภาพ
เมื อนําคําว่าภควันตภาพ ไปใช้จะอยู่ในรู ป คําขยาย เช่น ห้องเรี ยน (แบบ) ภควันตภาพ (U-Classroom)
สถานศึ ก ษาภควัน ตภาพ (U-School) องค์ ก รภควัน ภาพ (U-Organization) หรื อชุ มชนภควัน ตภาพ (UCommunity)
ศาสตร์ ทีว่า ด้วยการแพร่ กระจายความรู ้ ข้อมูลข่าวสารหรื อสภาวะต่างๆ เรี ยกว่า ภควันตวิทยา ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า Ubiquitology หรื อ Pakawantology (อ่านว่า พะคะวันโตโลยี) การดําเนิ นการให้เกิ ดเผลทางภค
วันตภาพจําเป็ นทีจะต้องใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วย เรี ยกว่า เทคโนโลยีภควันตภาพ
เทคโนโลยีภ ควัน ตภาพเป็ นศาสตร์ ที ว่า ด้ว ยการวางแผน เตรี ย มการ ดําเนิ น การถ่ า ยทอด การจัด
สภาพแวดล้อม และการประเมินความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะความชํานาญไปปรากฏอยูท่ ุกแห่ งหน
(2) บทบาทภควันตภาพต่ อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีภควันตภาพมีบทบาทในการพัฒนาศูนย์
ความรู ้ จัดการศูนย์ความรู ้ และประสบการณ์ และพัฒนาความรู ้และประสบการณ์ เพือให้มนุ ษย์สามารถพัฒนา
ทรัพยากรตนเองได้ทุกทีทุกเวลา
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(3) บทบาทคอมพิวเตอร์ พกพาต่ อการสร้ างภควันตภาพ ภควันตภาพจะเกิ ดไม่ได้หากขาดคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการขับเคลือนคอมพิวเตอร์ พกพา มีบทบาทในการสร้างภควันตภาพทางการศึกษา6 ประการ คือ
ก) เป็ นศู นย์การเรี ยน (Learning Center) สําหรับนักเรี ยนนักศึกษา โดยบรรจุบทเรี ยนในรู ปแบบตํารา
อิเล็กทรอนิกส์ วีดิทศั น์ (Video) เอกสารในรู ปแบบ PDF และภาพชุดในรู ปแบบต่างๆ
ข) เป็ นแหล่ ง เชื อมต่ อ กั บ ศู น ย์ ค วามรู ้ อ อนไลน์ (Online Knowledge Center) ต่ า งๆ อาทิ Google,
Youtube
ค) เป็ นเวทีการสื อสารปฏิ สั มพันธ์ กบั เครื อข่ายสื อสังคม เช่ น Facebook, Skype, Line, Whatsapp เป็ น
ต้น
ง) เป็ นห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารเสมื อ นจริ ง (Virtual Laboratory) สําหรั บ การทดลองทางวิ ท ยาศาสตร์ และ
วิทยาการต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ในบทเรี ยน
จ) เป็ นแหล่งทําโครงการนวัตกรรม เพือส่ งเสริ มความคิดริ เริ มสร้างสรรค์สาํ หรับวิชาศิลปะต่างๆ
ฉ) เป็ นแหล่งสื บค้นข้อมูลการวิจยั สําหรับการศึกษาหาความรู ้ประกอบการค้นคว้าวิจยั
(๓) ขอบข่ ายการใช้ ค อมพิว เตอร์ พ กพาเพื อการศึ ก ษา การใช้ค อมพิ วเตอร์ พ กพาเพื อการศึ ก ษามี 3
ขอบข่ า ย คื อ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ พ กพาสํ า หรั บ งานบริ หาร (Administration) งานวิ ช าการ
(Academic) และงานบริ การ (Services)
(4) การใช้ คอมพิวเตอร์ พกพาสํ าหรับงานบริหาร (Administration) เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ พกพาเพือ
ช่วยผูบ้ ริ หารให้มีขอ้ มูลสําหรับการตัดสิ นใจ กํากับดูแล และประเมินกิจกรรมหรื อโครงการต่างๆ ด้วยการบันทึก
ข้อมูลและเชือมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลออนไลน์
(5) การใช้ คอมพิวเตอร์ พกพาสํ าหรั บงานวิชาการ (Academic) เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ พกพาเพือการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ คอมพิ ว เตอร์ พ กพาเป็ นสื อหลั ก การใช้ คอมพิ ว เตอร์ พกพาเป็ นสื อเสริ ม และการใช้
คอมพิวเตอร์ พกพาแบบผสมผสาน
ก) การใช้ คอมพิวเตอร์ พกพาเป็ นสื อหลัก (Tablets as core media) เป็ นการใช้คอมพิ วเตอร์ พกพาใน
ระบบการเรี ยนการสอนทีออกแบบการสอนบนคอมพิวเตอร์ พกพา เช่น ระบบการสอนแบบอิงการ
ใช้คอมพิวเตอร์ พกพา (Tablet Experience Based Learning Approach-TEBLA)
ข) การใช้ คอมพิวเตอร์ พกพาเป็ นสื อเสริ ม (Tablets as Supplementary) เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์พกพา
ในระบบการสอนทียึดครู เป็ นศู นย์กลาง โดยใช้คอมพิวเตอร์ พกพาเป็ นสื อสนับสนุ นการเรี ยนการ
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สอน เช่ น ระบบการสอนแบบบู ร ณาการคอมพิ ว เตอร์ พ กพา (Tablet-Integrated Instructional
System-TIIS) หรื อ ระบบการเรี ยนจาก คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet Integrated Learning-TIL)
ค) การใช้ คอมพิ ว เตอร์ พกพาแบบผสมผสาน (Tablet –Blended Learning-TBLA) เป็ นการใช้
คอมพิวเตอร์ พกพาผสมกับการสอนแบบอืน โดยใช้เป็ นแหล่งความรู ้ แหล่งปฏิบตั ิการ และแหล่ง
ทํา งานส่ ง ครู อ าจารย์ หรื อ วิ ธี ก ารสอนแบบอิ งประสบการณ์ ผ่า น คอมพิ ว เตอร์ พ กพา (Tablet
Experience-Based Approach-TEBA)
ง) การใช้ คอมพิวเตอร์ พกพาสํ าหรั บงานบริ การ (Services) เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ พกพาสําหรับการ
บริ การความรู ้ เช่น ห้องสมุด ศูนย์ความรู ้ และบริ การถามตอบข้อสงสัย
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ภาคผนวก ๕

ระบบการจัดการศึกษา ตามแนว CASPERLA Model
CASPERLA Model มี8 องค์ประกอบ คือ
๑) การบริ หารการศึกษาอิงบริ บท (C-Context Administration) เป็ นการบริ หารการศึกษาที
ยึ ด บริ บ ทเป็ นตัว ตังหรื อ เป็ นฐาน บริ บทต้อ งกว้า งขวางพอ มิ ใ ช่ แ คบๆ เพี ย งแค่ ยึ ด
สถานศึกษาเป็ นฐาน (School-based) ตามแนวคิ ดฝรั ง แต่ต้องอิ งบริ บ ทที ครอบคลุ ม ภาค
จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ า้ น เพือพัฒนาหลักสู ตรภูมิภาคให้นักเรี ยนมี ความรู้ความ
เข้าใจในภูมิภาคตนเอง เช่ น ภูมิใจทีได้เกิดเป็ นคนอิสาน เท่านันไม่พอต้อง ต้องภู มิใจทีได้
เกิ ด ในจัง หวัด หรื อ ภู มิ ใจที ได้เกิ ด ที ตําบลนัน ตําบลนี เพราะมี ข องดี อ ะไรเป็ นจุ ด เด่ น
สถานศึกษาต้องหาเวลาสอนให้นกั เรี ยนวิเคราะห์บา้ นเกิดเมืองนอนของตนเอง การจัดการ
แบบอิงบริ บทนี เรี ยกว่า Context-Based Management
๒) การบริหารวิชาการอิงบริ บท (A-Academic Administration by Context) เป็ นการบริ หาร
วิชาการตามบริ บท เป็ นการจัดหลักสู ตรเพือเสนอประมวลสาระ เนื อหา และประสบการณ์
ของ ภู มิ ภ าค จังหวัด อําเภอ ตํา บล และหมู่ บ ้าน โดยพัฒ นาหลัก สู ตร4 ระดับ คื อ (1)
หลักสู ตรแกนกลาง เพือสร้างความเป็ นคนไทยทีรักศาสตร์ วิทยาการ วิธีวทิ ยา (เทคโนโลยี)
วัฒ นธรรม และวิถีไทย ภาคภู มิ ใจในความเป็ นคนไทย (2) หลักสู ต รระดับภู มิภ าค เพือ
สร้างความเป็ นพลเมืองของภูมิภาคต่างๆ เช่ น เป็ นชาวเหนื อ ชาวอิสาน ชาวมอญ ชาวใต้
และชาวภาคกลาง ให้สามารถรักษา อนุรักษ์สิงทีบรรพบุ รุษของตนสังสมและถ่ายทอด มิ
ให้สูญหายไป เพือมิให้นาํ กรวด หิ นดิ น ทรายจากกรุ งเทพไปถมทําให้ลืมของดีในภูมิภาค
ตัวเอง นานวันเข้าก็ลืมเลือน เห็นศาสตร์ วิทยาการ วิธีวิทยา (เทคโนโลยี) วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตกรุ งเทพหรื อต่างประเทศดีกว่าของเผ่าพันธุ์ตนเอง (3) หลักสู ตรระดับจังหวัด คือ
หลักสู ตรทีเปิ ดสอนวิชาความรู ้เกียวกับศาสตร์ วิทยาการ ศิลปะ วัฒนธรรมในจังหวัด เพือ
สร้ างความเป็ นชาวจังหวัด บ้านเกิ ดของตนเอง และ (4) หลักสู ตรท้ องถิน คือ หลักสู ตรที
เปิ ดสอนวิชาความรู ้เกียวกับศาสตร์ วิทยาการ ศิลปะ วัฒนธรรมใน ระดับอําเภอ ตําบล และ
หมู่ บ ้าน เพื อให้ ผูเ้ รี ยนมองเห็ น ทรั พ ยากรที อยู่รอบตัว ว่าเป็ นแหล่ งทํารายได้เพื อพัฒนา
ตนเองและครอบครัวให้ดีขึน เป็ นหลักสู ตรสถานศึ กษาทีต้องพัฒนาขึนภายใต้การกํากับ
และสนับสนุ นของอําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น
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การพัฒ นาหลัก สู ตรอิ ง บริ บทหรื อ หลั ก สู ตรเพื อชี วิ ต ควรเป็ นหลั ก สู ตรแบบอิ ง
ประสบการณ์ (Experienced -Based Curriculum) หรื อหลักสู ตรแบบอิงสมรรถนะ (CompetencyBased Curriculum) ที เน้ น "การเรี ยนคิ ด เรี ย นทํา " (Learning by Doing) คื อ ยึ ด สิ งที ผู ้เรี ยนจะ
นําไปใช้ได้ เมือสําเร็ จการศึ กษาไปแล้ว สถานศึกษาไม่ควรพัฒนาหลักสู ตรแบบอิงเนื อหาที เน้น
"การเรี ย นรู ้ " (Learning by Knowing) เพราะนั ก เรี ยนเมื อเรี ย นเนื อหาจบไปแล้ ว ก็ น ํ า ไปใช้
ประโยชน์ไม่ได้ จึงกลายเป็ น "หลักสู ตรขยะ" เพราะเรี ยนเพือให้สอบได้ เรี ยนไม่ลืม หรื อเรี ยนไป
ทิ งเสี ยโดยมาก เมือได้พฒั นาหลักสู ต รแล้ว ก็ พ ฒ
ั นาวิชาต่างๆ ที เพิมความรู ้ ประสบการณ์ ตาม
สาระท้องถิน และสาระแกนกลางอย่างมีสมดุล
๓) การบริหารกิจการนักเรียนอิงบริบท (S-Student Affairs Administration) เป็ นการจัด
การศึก ษาเพือเยาวชนหรื อสมาชิ กในบริ บ ทเพือมารับ ความรู ้ และประสบการณ์ ทีจะนําไปใช้ใน
ชุ มชน โดยม่งให้นักเรี ยนนักถิ นฐานบ้านเกิ ด อยากอยู่ อาศัย และพัฒนาบ้านเมืองของตน ไม่ใช่
คอยจะทอดทิ งไปอยู่บ ้านเมื องอื น มี ค วามรู ้ ใ นอาชี พ ทรั พ ยากรรอบตัว ดี จึ ง มี ค วามคิ ด ริ เริ ม
สร้างสรรค์สิงใหม่ให้สังคม ครอบครัว และตนเอง มีความรู ้เรื องท้องถิน ตําบล อําเภอ จังหวัด และ
ภาคของตนเองอย่างดี สถานศึกษาจึ งควรวิเคราะห์นักเรี ยน ค้นหาศักยภาพ และผดุ งส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีความเข้มแข็งเป็ น "คนดีมีความเก่ง" ซึ งเป็ นคุณลักษณะสําคัญของประชาชนทีมีคุณภาพ
๔) การบริ ห ารบุ ค ลากร (P-Personnel Administration) การบริ ห ารนั ก เรี ย นอิ ง บริ บ ท
จําเป็ นต้องมีครู ทีมีจิตวิญญาณครู และมีบุคลากรทังสายสอน สายบริ หาร และสายสนับสนุ น โดย
เน้นการใช้บุคลากรในท้องถิน มาเป็ นผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรสนับสนุนทุกประเภท ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ85 เพือให้ได้บุคลากรทีทํางานทุ่มเทเพือสถานศึกษาและท้องถินอย่างแท้จริ ง
๕) การบริ หารวิส าหกิจ สถานศึ กษา (E-Enterprising Administration) เป็ นการบริ ห าร
รายได้สถานศึกษาเพือให้เป็ นไปจตนารมณ์ มาตรา 59 แห่ ง พรบ.การศึ กษาแห่ งชาติ 2542 ที ให้
สถานศึกษาเป็ นนิติเอกัตบุคคล จําเป็ นจะต้องมีการหารายได้และบริ หารรายได้ของสถานศึกษา ให้
มีความยังยืน เพือให้สามารถดําเนิ นการได้โดยไม่มุ่งรองบประมาณแผ่นดินอย่างเดียว
๖) บริ หารทรั พยากรและงบประมาณ (R-Resources and Budget Administration) เป็ น
การบริ หารทรัพยากรและงบประมาณให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดจากงบประมาณแผ่นดินและรายได้
จากวิสาหกิจสถานศึกษา
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๗) บริหารเกียกกายหรื อลอจิ สกติกส์ (L-Logistics Administration) เป็ นการบริ หารและ
จัดการอาคารสถานที ถนนหนทาง ยานพาหนะ อาหารและเสบียง และปัจจัยเกือหนุนอืนๆ
๘) บริหารทัวไป (A-General Administration) เป็ นการประสานการบริ หารทุกขอบข่าย
ในรู ปธุ รการและสารบัญ เพือการสื อสาร สังการระหว่างฝ่ ายบริ หาร (คณะกรรมการสถานศึกษา)
กับฝ่ ายจัดการ ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการ อาจารย์ใหญ่ หัวหน้าหมวด วิชา/สาระ ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึ ก ษาอื นๆ เพื อให้ ด ํา เนิ น งานไปได้อ ย่า งราบรื นและบรรลุ เป้ า หมาย นโยบาย และ
มาตรการทีได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือขึนไป
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ภาคผนวก ๖

การพัฒนาไตรยางค์วชิ าชีพ
การพัฒนาไตรยางค์วิชาชี พให้ประชาชนอยูด่ ี กินดี เป็ นการให้ความสําคัญกับการเตรี ยมบุคลากรสาน
วิช าชี พ ด้ว ยการจัด ให้ มี องค์ป ระกอบหลัก 3 ประการเรี ย กว่า ไตรยางค์วิช าชี พ (Professional Triads) นันคื อ
จะต้องมีคณะวิชาทีสอนภาคปฏิบตั ิ (Practice) คณะวิชาทีสอนวิทยาการหรื อวิทยาศาสตร์ วิชาชี พ (Professional
Sciences) และคณะวิชาทีสอนเทคนิคและวิธีการ หรื อเทคโนโลยีวชิ าชีพ (Professional Technology)
เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะมิติที3 ทางการศึก ษาสนับสนุ นงานบริ หารและวิชาการ และมีขอบข่าย
ครอบคลุ มขอบข่ายตามสาระ ขอบข่ายตามภารกิจ และขอบข่ายตามบริ บท (ดังภาพที5) จึงควรเป็ นเสาหลักที3
ในไตรยางค์วิชาชีพการศึกษา เช่นเดียวกับการแพทย์ การเกษตรและวิชาชีพอืน (ดังภาพที6)
ในวิชาชีพการแพทย์ คณะแพทย์ (Faculty of Medicine) คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (Faculty of Medial
Science) และคณะเทคโนโลยีการแพทย์ (Faulty of Medical Technology)
นักเรี ยนแพทย์เข้าศึ กษาในคณะแพทย์ (Faculty of Medicine) นักศึกษาเรี ยนวิทยาการแพทย์จาก คณะ
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ (Faculty of Medial Science) และมี นกั เทคโนโลยีการแพทย์หรื อเทคนิ คการแพทย์ทีเข้า
เรี ยนในคณะเทคโนโลยีการแพทย์ (Faulty of Medical Technology) หรื อ คณะเทคนิคการแพทย์
ในแนวคิดเดียวกับ ด้านการเกษตร ก็มีคณะเกษตร (Faculty of Agriculture) คณะวิทยาศาสตร์ การเกษตร
(Faculty of Agricultural Science) และคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Agricultural Technology) สภาพ
ปั จจุบนั คณะเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ การเกษตร ผนวกอยูใ่ นคณะเดียวกัน เรี ยกว่า คณะเกษตรศาสตร์ แต่
ยังมีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที ทําหน้าทีอย่างแข็งขันในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรทัง7 ขอบข่ายคือ (1)
ระบบการเกษตร (2) การศึ กษาและกําหนดพฤติ กรรมผูเ้ กี ยวข้องกับ การเกษตร (3) การพัฒ นาเทคนิ ควิธี การ
เกษตร (4) การพัฒนาการสื อสารการเกษตร (5) การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเกษตร (6) การจัดการการเกษตร
และ (7) การประเมินการเกษตร
วิชาชีพการเกษตรจึงพัฒนาก้าวหน้า จนทําให้ประเทศไทยเป็ นอู่ขา้ งอู่นาของโลก
ํ
เช่นเดียวกับการแพทย์
ไทยทีเป็ นทียอมรับและเชื อถื อของชาวต่างชาติ พระบรมวงศานุ วงศ์ของประเทศต่างๆ ล้วนเดินทางมารับการ
รักษาในประเทศไทย
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ในด้า นการศึ ก ษาตามแนว Thailand4.0 ก็ ต้ อ งมี ค ณะการศึ ก ษา (Faculty of Education) (Faculty of
Educational Sciences) และคณะเทคโนโลยีการศึกษา (Faculty of Educational Technology) ขึนในมหาวิทยาลัย
และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพือเตรี ยมบุคลากรไปช่วยพัฒนางานการศึกษาในด้านต่างๆ ในทุกระดับการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการศึกษา อาจประกอบด้วย9 ภาควิชาหรื อสาขาวิชาคือ ภาควิชาการจัดระบบการศึกษา
(Systems Approach in Education) ภาควิ ช าสื อสารมวลชนการศึ ก ษา (Educational Mass Communication)
ภาควิ ช าโสตทัศ นศึ ก ษา (Audio-visual Education) ภาควิช าอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และโทรคมนาคมเพื อการศึ ก ษา
(Electronic and Telecommunication in Education) ภาควิ ช าเทคโนโลยี ก ารสอน (Instructional Technology)
ภาควิช าเทคโนโลยี การฝึ กอบรม (Training Technology) ภาควิชาคอมพิ วเตอร์ ศึ ก ษา (Computer Study) ภาค
วิ ช าการจัด สภาพแวดล้อ มทางการศึ ก ษา (Educational Environment) และ ภาควิ ช านวัต กรรมการศึ ก ษา
(Educational Innovations)

