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คณะมนตรีปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน

เอกสารรายงาน

การปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
เสนอ
สภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน

โดย
คณะมนตรีปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
พฤศจิกายน 2560
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คํานํา
กล่มไลน์ปฏิรูปการศึกษาทีท่านดร.รุ่ ง แก้วแดง และคณะจัดตังขึน เมือ พ.ศ. 2558 เพือเป็ นเวทีให้ผมู ้ าก
ด้วยประสบการณ์ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลียนประสบการณ์เกียวกับการปฏิรูป
สมาชิ ก ได้แสดงความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ปั ญ หาการศึ ก ษาในแง่ มุ ม ต่ างๆ แต่ ยงั ไม่ส ามารถจับ
ประเด็น ปฏิ รูป กันได้ชัดเจน สมาชิ ก ท่ านหนึ งคือ อาจารย์ธีระวุฒิ เจริ ญราษฎรฺ จึ งเสนอให้ตงั "สภา
ปฏิ รูป การศึ ก ษาภาคประชาชน" ขึน โดยเสนอให้ ท่านอาจารย์ ดร.รุ่ ง แก้วแดง เป็ นประธาน และให้
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ เป็ นเลขาธิการ พวกเรา เห็นว่า เป็ นข้อเสนอแนะทีดี จึงอาสามาร่ วม
สานสร้างสรรค์ แต่อยากให้มีกระบวนการกลันกรอง เหมือนมีกรรมการกันจริ งๆ จึงตังกลุ่มไลน์เพิมอีก
3 กลุ่ม คือ กลุ่มคณะผูก้ ่อการที มี ท่านรุ่ งเป็ นประธาน กลุ่ มคณะกรรมการปฏิรูป (คณะมนตรี ปฏิรูปฯ)
และกลุ่มสภาปฏิ รูปฯ แต่ กลุ่ ม เดิ มยังให้เหมือนเดิม คือ เป็ นสนามระดมความคิด บ่น รําพึงรําพัน เล่ า
เรื องตนเองบ้างตามอัธยาศัย
ประโยชน์ทีจะได้รับ ในการเล่าเรื องตัวเอง นอกจากจะทําให้ได้รู้จกั กันแล้ว หากมีประเด็นที
เกียวกับปฏิรูปการศึกษา พวกเราก็จะช่วยกันสกัดสาระออกมา ดังนันสนามปฏิรูปจึงเป็ นสนามเปิ ด
หลังจากร่ วมแสดงความคิดเห็ น พวกเราสามารถสรุ ปประเด็นปฏิรูปการศึกษาในแง่มุมต่างๆ
ได้ 138 ประเด็น ทีมีสาระสอดคล้องหรื อเหลือมลํากันบ้าง ฝ่ ายเลขานุ การจึงได้จดั รวมประเด็นเพือจัดทํา
เอกสารปฎิ รูป การศึ กษา ร่ างพระราชบัญญัติก ารศึก ษา และร่ างแผนการศึกษาชาติเสนอคณะมนตรี
ปฏิ รูป และสภาปฏิ รูป การศึกษาภาคประชาชน เพือให้ความเห็ นชอบก่ อนจัด ทําประชามติ ให้น ักการ
ศึกษาและประชาชนทีเกียวข้องและมีความสนใจให้ความเห็นชอบ
โดยทีเป็ นกระบวนการปฏิรูปการศึกษาทีไม่มีอาํ นาจองค์กรจัดการศึกษามารองรับ และเป็ นจิต
อาสา เราจึงพึงอํานาจธรรมะคือ ความปรารถนาดี ตอ่ บ้านเมือง พึงบารมีแห่งพระบรมครู ทงปวง
ั
พระเจ้า
พระบารมีพระสยามเทวาธิ ราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที.9 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที.
10 และเทพบดาทังหลายได้เกือหนุ น เพือหนุ นให้การทํางานของพวกเราประสบความสําเร็ จ หลังจาก
นันก็จะหาทางแพร่ กระจายด้วยกระบวนการ "ไหลหญ้า ไหลผักตบชวา ไหลบัว" และป่ าล้อมเมือง สัก
วันหนึงอุดมการณ์ (ปรัชญา คือแนวคิดแนวทาง ปณิ ธาน คือภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ คือภาพความสําเร็ จ
ชีนํา และพันธกิจ คืองานทีเราต้องทํา ก็จะเป็ นจริ ง
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เอกสารรายงานผลการปฏิ รูปการศึกษาภาคประชาชน ไม่ว่า แนวนโยบายการปฏิรูปหรื อแนว
ปฏิบตั ิจะได้รับการเป็ นเอกสารพิจารณาจากภาคองค์กรจัดการศึกษาหรื อผูม้ ีอาํ นาจจะนําไปสู่ การปฏิบตั ิ
หรื อไม่ก็ตาม สาระทีนําเสนอในเอกสารเล่ มนี ทีได้ ประมวลจากประเด็นปั ญหามากกว่ า 138 ประเด็น
ของสมาชิ กสภาปฏิ รูปการศึกษาภาคประชาชน รวมทังหลักการ ทฤษฎี และข้ อเสนอแนะจะเป็ นเอกสาร
ประวัติศ าสตร์ ที นัก การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาครู และคณาจารย์ ค รุ ศึ ก ษาควรศึ ก ษาเพื อนําไปสู่ การปฏิ รูป
การศึ กษาไทยทีอิ งบริ บ ทไทย มิ ใช่ อิงบริ บ ทของประเทศอืนทีนักการศึ กษาไทยทีมีอาํ นาจกํากับดู แล
การศึ ก ษาไทยได้ไ ปศึ ก ษาเล่ าเรี ยนมา และพยายามนําแนวคิ ด หลัก การ และทฤษฎี ที นํามาจากการ
ประเทศทีตนเล่าเรี ยนมาบังคับใช้และครอบงําให้เยาวชนไทยต้องเรี ยนความรู ้ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ต่างประเทศดังทีเป็ นมากลายทศวรรษ
หวังว่าเอกสารฉบับ นี จะเป็ นประกายสร้ า งความสว่า งคื อ ปั ญ ญา ให้ ผูม้ ี อ าํ นาจองค์ก รจัด
การศึกษานําไปประกอบการพิจารณา ปฏิรูปการศึกษาของชาติให้เจริ ญก้าวหน้ายิงขึน
ขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นที แสดงทัศ นะและความคิ ด เห็ น จนทําให้ ป ระเด็ น การปฏิ รู ป
การศึกษาทีชัดเจน แม้ผมู ้ ีอาํ นาจองค์กรจัดการศึกษาจะมิได้นาํ ผลการปฏิ รูปไปสู่ การปฏิบตั ิ อย่างน้อยก็
เป็ นคลังความรู ้สําหรับนักการศึกษารุ่ นใหม่นาํ ไปใช้ในการเรี ยนการสอนในสถาบันครุ ศึกษาทุกระดับ
และเราจะได้ไม่ถูกเยาวชนรุ่ นหลังกล่ าวหาว่า นักการศึกษารุ่ น คุณพ่อคุณแม่ คุณตาคุณยาย คุ ณทวดดู
ดาย ปล่อยให้การศึกษาถูกปล่อยปละละเลยตามยถากรรม จนอาจนําไปสู่ ความเสื อมสิ นความเป็ นชาติ
ไทยในอนาคต
ขอขอบคุ ณ ศาสตราจารย์ ดร.ชัย ยงค์ พรหมวงศ์ เลขาธิ ก าร ผูป้ ระมวลประเด็น ปั ญ หาจาก
สมาชิกสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน และยกร่ างเอกสารปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน พ.ศ. 2560
ร่ างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติภาคประชาชน พ.ศ. 2560 และ แผนการศึกษาชาติภาคประชาชน
พ.ศ. 2560
ดร.รุ่ ง แก้วแดง
ประธานคณะมนตรี ปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
19 ตุลาคม 2560
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สารบัญ
หน้ า
คํานํา
สารบัญ
บทสรุ ป
หมวดที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

การปฏิรูปอุดมการณ์ จุดมุ่งหมาย และแนวนโยบายการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปบริ บทการจัดการศึกษา
การปฏิรูปปั จจัยพืนฐานสําหรับจัดการศึกษา
การปฏิรูประบบการศึกษา
การปฏิรูปหลักสู ตร
การปฏิรูปผูเ้ รี ยน
การปฏิรูปบุคลากรการศึกษา
การปฏิรูประบบการเรี ยนการสอน
การปฏิรูปการประเมินการศึกษา
การปฏิรูปการบริ หารและการจัดการศึกษา
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การปฏิรูปเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา

13

การปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพการศึกษา และสภาวิชาชีพการศึกษาหมวด

14

การปฏิรูปสภาวิชาชีพการศึกษาหมวด

15

การปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา

16

การปฏิ รูป การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพภาพ
ภายนอก
การปฏิรูปการศึกษาสําหรับประเทศไทย 4.0 และประเทศไทย 5.0
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สรุปสาระ
การปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
เอกสารรายงานปฏิรูปการศึ กษาภาคประชาชนฉบับนี เป็ นผลการแลกเปลียนความคิ ดเห็ นของสมาชิกกลุ่มไลน์สภา
ปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน จํานวน360 คน ตังแต่กุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2560
สมาชิ ก สภาปฏิ รู ป การศึ ก ษา ประกอบด้วยนัก การศึ ก ษาและนัก วิช าการตังแต่ อ ดี ต เลขาธิ ก าร อธิ บ ดี
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และอาจารย์ผสู ้ อนระดับปฐมวัย
ศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา มัธยมศึ ก ษา อาชี วศึ ก ษา และอุ ด มศึ กษา ทังภาคและเอกชนที รวมตัวเป็ นคณะมนตรี ป ฏิ รู ป
การศึ กษาภาคประชาชน และสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน โดยมี ดร.รุ่ ง แก้วแดง อดีตเลขาธิ การสภาการศึ กษา
และผูต้ ่ อสู ้ในการนําประถมศึ กษาประชาบาลออกจากกระทรวงมหาดไทย เป็ นประธาน ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์
พรหมวงศ์ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 หนึงในผูก้ ่อตังและอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และผูเ้ ชียวชาญ UNESCO/UNDP เป็ นเลขาธิ การ
คณะมนตรี ปฏิ รูปการศึ กษาและสภาการศึ กษาภาคประชาชน ได้รวมี วมประเด็น ปั ญหาที เกี ยวกับ การจัด
การศึกษาไทย138 ประเด็น จําแนกเป็ น 16 หมวด ประกอบด้วย (1) อุดมการณ์ จุดมุ่งหมาย และแนวนโยบายการศึกษา
(2) แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา (3) บริ บทการจัดการศึกษา (4) ปัจจัยพืนฐานสําหรับจัดการศึกษา (5) ระบบการศึกษา
(6) หลักสู ตร (7) ผูเ้ รี ยน (8) บุค ลากรการศึ กษา (9) ระบบการเรี ยนการสอน (10) การประเมิ น การศึ กษา (11) การ
บริ หารและการจัดการศึกษา (12) เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา (13) การพัฒนาวิชาชีพการศึกษา และสภาวิชาชีพ
การศึกษาหมวด (14) วัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา (15) การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภาพ
ภายนอก และ (16) การศึกษาสําหรับประเทศไทย 4.0 และประเทศไทย 5.0

หมวดที 1 อุดมการณ์ จุดมุ่งหมาย และแนวนโยบายการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาต้องเริ มจากการกําหนดภาพเต็มที ต้องการไปให้ถึงต้องกําหนดภารกิจหลัก ภาพความสําเร็ จชี นํา
และสื งทีต้องทําเพือให้บรรลุภาพเต็มนัน ด้วยการกําหนดอุดมการณ์ จุดมุ่งหมายการศึกษา และแนวนโยบายการจัด
การศึ กษาเพือเป็ นหลักในการดําเนิ นงานการศึกษาให้สามารถผลิตกําลังคนออกไปรับใช้ทุกภาคส่ วนทังระดับชาติ
ระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และระดับท้องถิน

6

สารสรุป
อุดมการณ์ พึงส่งเสริ มให้มีการกําหนดอุดมการณ์คือภาพเต็มของการศึกษาทีสมบูรณ์ทงในระดั
ั
บชาติ ระดับ
ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และระดับท้องถิน (จังหวัด อําเภอ ตําบล และเขตพืนทีโรงเรี ยน) โดยให้มีการกําหนดปรัชญา
ปณิ ธ าน วิสั ยทัศ น์ และพัน ธกิ จ ที ยึด แนวคิ ด หลักการจัด การศึ กษาที มุ่ง พัฒ นาการเมื องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยทีมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขในระบอบธรรมานราธิ ปไตย คือ การปกครองทียึดความเทียงธรรมโดย
ถือเสี ยงนรชนเป็ นใหญ่ ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง พัฒนาชนชาติไทยทีมีความดี
และเป็ นคนเก่ง มี จิตสาธารณะ เป็ นคนไทยแท้ ที รักและภาคภูมิใจในความเป็ นไทยในระดับ ชาติ ภูมิ ภาค จังหวัด
อําเภอ และและท้องถิน ด้วยการการพัฒนาสู่การเปลียนแปลงทีเท่าทันโลก และ ส่ งเสริ มการผลิตเด็กไทยให้เติบใหญ่
เป็ นคนไทยที มีลกั ษณะเด่นของเชื อชาติของคนในท้องถิน รักและภาคภูมิใจในศิลปะวิทยาการไทย (ศาสตร์ วิทยาการ
เทคโนโลยี ศิ ล ปกรรม วัฒ นธรรมไทย) และมี ค วามรู ้ค วามเชี ยวชาญ (ศาสตร์ วิท ยาการ เทคโนโลยี ศิ ล ปกรรม
วัฒนธรรมสากลเพือให้สามารถดํารงตนอย่างมีความสุข กลมกลืน และมีศกั ดิศรี ในสังคมโลก
จุด มุ่ งหมาย จุ ด มุ่ ง หมายการศึ ก ษามี 6 ประการ คื อ จริ ยศึ ก ษา หั ต ถศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยศึ ก ษา
พลานามัยศึกษา ทักษชีวติ ศึกษา และเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
แนวนโยบาย แนวนโยบายการจัดการศึกษาตังอยูบ่ นพืนฐานหลักการและแนวคิดที ทันสมัย สอดคล้องการ
การเปลียนทางศิลปวิทยาการเพือให้เยาวชนไทยเติบใหญ่เป็ นประชาชนไทยที มีคุณภาพ ตามแนวนโยบาย ๗ ประการ
ได้แก่
๑) แนวนโยบายด้านการจัดการศึ กษา ให้ป ระกอบด้วย (๑) แนวคิด การจัดการศึกษาที ยึดสาระไทยเป็ น
หลัก (๒) การกําหนดเสรี ภาพในการจัดการศึกษา (๓) การกําหนดช่วงเวลาการปฏิ รูป การศึกษา (๔)
แนวทางการจัดการศึกษาเพือให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิน (๕) เน้นโครงสร้างกระทรวง
การศึกษาเพือการประสานงานมากกว่าควบคุมสังการ (๖) แนวทางการจัดเขตพืนทีการศึกษาทีเน้นการ
จัดเขตพืนทีการศึกษาในวงแคบและเขตโรงเรี ยน
๒) แนวนโยบายด้านการจัด ระบบการศึ กษาและระบบวิชาการ ให้ ป ระกอบด้วย (๑) การพัฒ นาระบบ
การศึ กษาระดับสถานศึ กษาให้เหมาะสมกับ บริ บทไทย และมีการเพิมการศึ กษาทางเลือกเพือพัฒ นา
ทักษะชีวิตไทย เพือให้ผเู ้ รี ยนทีสําเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทนั ที และ (๒) แนว
ทางการพัฒ นาหลักสู ตรทุ กระดับ การศึ กษา และระบบการสอน ให้เน้น หลักสู ตรที ตอบสนองความ
ต้องการของบริ บทมากกว่าหลักสูตรส่ วนกลาง และ (๓) การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการ
เรี ยนครบวงจร คือ เรี ยน เรี ยนคิด เรี ยนทํา เรี ยนแก้ เรี ยนดํารงตน และเรี ยนดํารงชีวิตด้วยการสอนแบบ
อิงประสบการณ์ มิใช่เน้น ”การเรี ยน” อย่างเดียว และระบบการประเมิน ทีเน้นการประเมินอย่างสมดุล
ทังประเมินภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
๓) แนวนโยบายด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยน และบุคลากรการศึ กษา ให้ประกอบด้วย (๑) คุณภาพผูเ้ รี ยนทีเน้น
ความดี ม ากกว่าความเก่ ง และการศึ ก ษาเพื อพัฒ นาตนเองมากกว่าการแข่ งขัน กับ สถานศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ เพือคุณภาพชีวิตของผูเ้ รี ยนเมือเติบใหญ่ขึนสมกับที ชนชาติไทยมีบริ บท ประวัติศ าสตร์
และวัฒ นธรรมเป็ นของตนเองมามากว่า ๘.๐๐๐ ปี (๒) การจัด หาและบริ ห ารบุ คลากร ที เน้น การ
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กําหนดตําแหน่งหน้าทีสายบริ หาร สายวิชาการ และสายปฏิบตั ิ ให้ตอบสนองการจัดการศึ กษาในยุคที
เทคโนโลยีการและสื อสารการศึกษาเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
๔) แนวนโยบายการจัดสายการศึกษา ให้ประกอบด้วย (๑) พัฒนาระบบและขยายการศึกษาพืนฐาน โดย
จัดการศึ กษา ๔ สาย คื อ สายวิชาชี วิต สายวิชาชี พ สายวิชาการ และสายประสบการณ์ (๒) ส่ งเสริ ม
บทบาทการจัดการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิน บนพืนฐานความไว้วางใจ
และการกํากับ ดูแลคุณภาพภายใน (๓) การจัดการศึกษาแบบอิงประสบการณ์ทีเน้นให้คิดเป็ น ทําเป็ น
แก้ปัญหาเป็ น ดํารงตนและดํารงชีวิตเป็ น และ (๔) จัดระบบการพัฒนาการกีฬา สู่ มาตรฐานสากล ตาม
หลักการวิทยาศาสตร์การกีฬาไทยและสากลทีผ่านการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือง
๕) แนวนโยบายด้านเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา ให้ประกอบด้วย (๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สื อสารการศึ กษา ให้เป็ นเสาหลักที ๓ ของวิชาชี พการศึ กษา ตามหลักการ “ไตรยางค์วิชาชี พชันสู ง”
(๒) จัดระบบการวิจยั และรวบรวมศิลปะ วัฒนธรรมตามวิถีไทย และ (๓) การพัฒ นานวัตกรรมเพือ
สร้างเทคโนโลยีใหม่ทีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจขับเคลือนด้วยนวัตกรรม
๖) แนวโยบายด้านการบริ ห ารและการจัด การ ให้ป ระกอบด้วยนโยบายด้าน (๑) จัด ระบบการบริ หาร
ธุรการเป็ นเลขานุการกิ จและระบบลอจิสติกส์ (๒) พัฒนาระบบการบริ หารและการจัดการที เน้นการ
พัฒนาระบบการบริ ห ารและการจัด การตามวิถีไทย (๓) การพัฒนากฎหมายการศึ กษาท้องถิ นเป็ น
กฎหมายรอง ในรู ปธรรมนูญสถาบัน และแผนแม่บทวิชาการเพือให้เป็ นหลักยึดสําหรับแผนแม่บทการ
บริ หาร (๔) การกําหนดบทบัญญัติควบคุมการใช้อาํ นาจ เพือมิให้ผบู ้ ริ หารลุแก่อาํ นาจ และบริ หารสัง
การโดยไม่ขาดการมีส่วนร่ วม และแอบอ้างประชาธิ ปไตยจอมปลอม (Pseudo Democracy) เพือสร้าง
ความชอบธรรมให้แก่ ก ารตัด สิ น ใจของตนเองการปฏิ บ ัติ ห รื อละเว้น ปฏิ บ ัติตามมาตรา๑๕๗ ของ
กฎหมายอาญา (๕) การจัดโรงเรี ยนขนาดเล็ก ที เป็ นฐานของโรงเรี ยนคุณภาพเพราะครู สามารถดูแล
ผูเ้ รี ยนได้อย่างใกล้ชดั และไม่มีการแบ่งชันสอน (๖) การจัดศู นย์กลางการศึกษาในรู ปศูนย์การเรี ยน
ชุมชน (๗) การจัดการศึกษาเพือคุณภาพสําหรับตนเอง และ (๘)สร้างความเป็ นเลิศทางการศึกษา โดย
ให้มีศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพือเน้นความเป็ นเลิศในชาติ โดยเฉพาะนวัตกรรมการเรี ยนการสอน ให้
ทันโลกและทันสมัย
๗) แนวนโยบายด้านการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ให้ป ระกอบด้ว ย (๑) การประเมิ น ครบวงจรคื อ
ประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมินหลังเรี ยน ทังการประเมินความรู ้และภาคปฏิบตั ิ (๒) การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยองค์กรการศึ กษา (First Party) และหน่วยงานต้นสังกัด (Second
Party) (๓) การควบคุ มคุณภาพ ของหน่วยประเมินคุณภาพการศึ กษาภายนอกโดยยึดหลักเป็ น Third
Party ไม่อยูใ่ นการควบคุมของหน่ วยงานที ถูกประเมินหรื อต้นสังกัด (๔) การพัฒนาโรงเรี ยนเป็ นนิ ติ
บุคคลสมบูรณ์แบบ และการกระจายอํานาจ (๕) การกําหนดบทบาทโรงเรี ยนกับการสอนและปฏิบตั ิ
ศาสนา (๖) สนับ สนุ น และส่ งเสริ มการจัดการศึ กษาเอกชน/องค์กรศาสนา (๗) การสนับ สนุ น และ
ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาบนความเสมอภาคทางการศึ กษา และ (๘) การส่ งเสริ มเสรี ภาพและความมี
อิสระในการจัดการศึกษาระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และระดับท้องถิน
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หมวดที 2 แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา
รัฐ พึงจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพือผลิตผูส้ าํ เร็ จการศึกษาให้มีทกั ษะชีวิต รู ้จกั และเห็นคุณค่าความเป็ นไทย ไม่คอย
ลอกเลียนความรู ้และประสบการณ์จากต่างประเทศ และพึงปฏิรูปโดยอิงศาสตร์ และวิท ยาการไทยในทุกระยะสิ บปี
โดยมี การเตรี ยมการล่วงหน้าอย่างน้อยสามปี โดยแต่งตังคณะกรรมการปฏิรูปการศึ กษาที มีนักการศึกษามืออาชีพที
ศึกษาเล่าเรี ยนทางการศึกษาและมีตาํ แหน่งวิทยฐานะและวิชาการทางการศึกษาระดับสู ง โดยมีจาํ นวนมากกว่าผูท้ ี มิได้
ศึกษาด้านศึกษาศาสตร์หรื อครุ ศาสตร์

สารสรุ ป
1) การดําเนิ นปฏิรูปให้ยึดแนวทางการจัดระบบ (Systems Approach) เพือให้ได้ระบบที ครอบคลุม ขันตอน
สําคัญได้แก่ การวิเคราะห์ระบบ การสังเคราะห์ระบบ การเสนอแบบจําลองระบบ การประเมินระบบ และการทดสอบ
ระบบในสถานการณ์จาํ ลองและสถานการณ์จริ ง โดยดําเนินการเพือให้ทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่ วมในการเสนอปั ญหา
และทัศนะเพือรวบรวมประเด็นที จะนําไปสู่ การปฏิ รูปการศึกษาตามกระบวนการที มีประสิ ทธิภาพทีสุ ด เพือมิให้กีด
กันหรื อผูข้ าดการปฏิรูปการศึกษเฉพาะนักการศึกษาหรื อผูม้ ีอาํ นาจรัฐแต่งตังเพียงกลุ่มเดียว
2) ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา เพือกําหนดขันตอนและดําเนินการปฏิรูปตามขันตอน
3) หลังจากพัฒนาระบบการศึกษาแล้ว ให้จดั ทําเอกสารปฏิรูปการศึกษา จัดทําร่ างแผนการศึกษาชาติ และจัดทําร่ าง
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ ตามแนวทางทีเสนอไว้ในเอกสารระบบการศึกษา
4) เผยแพร่ เอกสารปฏิ รูปการศึ กษา และเอกสารที เกี ยวข้องและขอความเห็ น จากครู อาจารย์ นักวิชาการทางการ
ศึกษา และนักวิชาชีพทีเกียวข้องอืนๆ ด้วยกระบวนการประชามติหรื อกระบวนการมีส่วนร่ วมอืน

หมวดที 3 บริบทการจัดการศึกษา
ให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับบริ บท ด้วยการกําหนดแนวนโยบาย การจัดเขตพืนที และการกํากับดูแลด้านวิชาการ
ตามบริ บททีสถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษาตังอยู่ ต้องให้มีสมดุลระหว่างการศึกษาเพือความเป็ นพลเมืองชาติไทย
และถนอมความเป็ นพลเมืองภูมิภาคและท้องถิน

สารสรุป
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1) แนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาอิงบริ บท มี 4 แนวทาง คือ (1) การกําหนดเขตความรับผิดชอบและ
การกํากับดูแลการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริ บท เพือให้สนองความต้องการของประชาชนระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด
อําเภอ และท้องถิน (2) กําหนดบทบาทของรัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิ การ ให้มี บ ทบาทกําหนดอุด มการณ์ นโยบาย
กํากับดู และประสานงานการศึกษาระดับภุมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิน และรัฐระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และ
ท้องถินให้มีบทบาทจัดการบริ หารกิจการการศึกษาเพือสนองความต้องการของภูมิภาค จังหวัด อําเภอและชุมชน (3)
การบริ ห ารและจัด การยึดหลักการกระจายอํานาจและการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และ
ท้องถินใน8 ด้าน คื อ การบริ หารกิจการชุมชน การบริ หารวิชาการ การบริ หารกิ จการนักเรี ยนนักศึ กษา การบริ หาร
บุคลากร การบริ หารวิสาหกิจสถานศึกษา การบริ หารทรัพยากร การเงิ นและงบประมาณ การบริ หารลอจิ สติกส์ และ
การบริ หารทัวไป
2) แนวทางการจัดเขตพืนทีการศึกษา ให้ยดึ เขตพืนทีจังหวัดและอําเภอเป็ นฐาน และจําแนกอําเภอหรื อเขต
ปกครองเป็ น อย่างน้อย 4 เขตโรงเรี ยน (School District) ในตําบลหรื อกลุ่มตําบล หรื อเทศบาล เพือให้ส ามารถจัด
การศึ ก ษาที ตอบสนองความต้อ งการของประชาชน โดยปรั บ เปลี ยนแนวคิ ด เขตพื นการศึ กษาเป็ น “เขตบริ ก าร
การศึ กษา” ยึดจังหวัด อําเภอ และตําบลเป็ นฐาน ใน 4 ระดับ คือ เขตพินทีปฐมวัยศึกษาและการศึกษานอกระบบและ
การศึ กษาตามอัธยาศัย เขตพืนที ประถมศึกษา เขตพืนที มัธยมศึกษาและอาชี วะศึ กษา โดยกําหนดเขตพืนที การศึ กษา
ตามีะดับการศึกษา โดยให้ (1) เขตบริ การปฐมวัยศึกษา ยึดระดับตําบล ครอบคลุมการศึ กษาระดับเด็กเล็กและอนุ บาล
ศึกษา (2) เขตบริ การการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.1-6) ยึดระดับอําเภอเป็ นฐาน (3) เขตบริ การการมัธยมศึกษา (ม.
1-ม.6) ยึดระดับจังหวัดเป็ นฐาน และ (4) เขตบริ การการอาชีวศึกษา (ปวช.และปวส.) ยึดระดับจังหวัดเป็ นฐาน
3) แนวทางการกํากับดูแล ให้ทุกเขตบริ การอาชีวศึกษา เขตบริ การมัธยมศึกษา เขตบริ การประถมศึกษา และ
เขตบริ การปฐมวัยศึกษา ตรากฎหมายรอง (Bylaws) ในรู ป “ธรรมนูญสถานศึกษา” (School Constitution or University
Constitution) และจัด ทําแผนแม่บ ทวิชาการ (Academic Master Plan-AMP) เป็ นแผนหลักสําหรับ การทําแผนแม่บ ท
บริ หารและแผนแม่บทอืนๆ

หมวดที 4 การปฏิรูปโครงสร้ างและปัจจัยพืนฐานสํ าหรับจัดการศึกษา
ให้มีโครงสร้างพื นฐานและสาธารณู ป โภคควรเอือและรองรับ การศึ กษาตลอดชี วิต และการศึ กษาควบคู่ชีวิตของ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ และอาชีพ โดยเฉพาะเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายต้องให้ความร่ วมมือ
ส่วนปั จจัยพืนฐาน ให้สถานศึกษาและสถาบันการศึกษามีปัจจัยพืนฐานประกอบด้วย ทําเลที ตัง ขนาดพืนที
และบริ เวณ เครื องมื อ อุ ป กรณ์ สื อการเรี ย นการสอน อย่างเหมาะสมและเพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการในการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพและประสบการณ์ชีวติ ก่อนสําเร็จการศึกษา

สารสรุป
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1) การปฏิรูปโครงสร้ างพื นฐาน (1) อาคารเรี ยนและอาคารประกอบ--ออกแบบให้เอือต่อการใช้งานของ
โรงเรี ยน มีการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรี ยน ห้องเรี ยน ห้องปฏิบ ัติการ โรงอาหาร โรงฝึ กงานที สามารถเป็ นเวทีจาํ ลอง
สังคมเพื อให้ ผู้เรี ย นได้ฝึ กปฏิ บ ัติ แ ละออกไปประกอบอาชี พและดํารงชี วิตได้อ ย่างมี ค วามสุ ข (2) การจัด อาคาร
การศึกษา-ประกอบด้วยอาคารบริ หาร อาคารเรี ยน (บ้านในโรงเรี ยน) อาคารหอความรู ้ (ห้องสมุด ศู นย์ความรู ้ ศู นย์
เอกสาร ศูนย์บรรณสาร) อาคารประสบการณ์ (ห้องปฏิบตั ิการวิชาต่างๆ) อาคารบริ การ อาคารสถานจัดประสบการณ์
วิชาชีพ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และศูนย์บูรณาการสายวิชาชีพตามความสนใจของนักเรี ยนและนักศึ กษา (3) จัดให้มี
เทคโนโลยีแ ละสื อสารการศึ กษาเพื อให้ผูเ้ รี ยนสามารถสื บ ค้น แสวงหาความรู้ ด ้วยตนเอง สนับ สนุ น ให้ มี ระบบ
อิ น เตอร์ เน็ ต ไวไฟ ความเร็ ว สู ง ในทุ ก สถานศึ ก ษาและสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาในทุ ก ระดับ เพื อให้ ผู ้เรี ย นไปเผชิ ญ
ประสบการณ์จริ งโดยใช้โลกเป็ นห้องเรี ยน มีครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกช่ วยเหลือผูเ้ รี ยน และ (4) จัดการศึกษาให้
ความรู ้ไปปรากฏทุกทีทุกเวลา-เพือรองรับการศึกษาไร้พรมแดน ให้ความรู้แพร่ กระจาย รัฐจําเป็ นทีจะต้องจัดหาระบบ
อิน เตอร์ เน็ ตความเร็ วสู ง ไวไฟสาธารณะฟรี อย่างทัวถึ งทุกชุ ม ชนหมู่บ ้าน และพัฒ นาไปสู่ การศึ กษาภควัน ตภาพ
(Ubiquitous Education) ทีมีการกระจายความรู้ไปทุกแห่งหนทุกเวลา เพือการศึกษาตลอดชีวติ หลากหลายรู ปแบบ ทัง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
2) การปฏิ รูปปั จ จัยพื นฐาน (1) ให้ มี โครงสร้างพื นฐานด้านอาคาร พื นที และสาธารณู ป โภคเพียงพอต่อ ความ
ต้องการในการจัด การศึ กษา (2) ให้ มี การออกแบบอาคารบริ ห าร อาคารเรี ยน อาคารปฏิ บ ัติ การศู น ย์ค วามรู่ ศู น ย์
ประสบการณ์ ศูนย์บ ริ การและอาคารสนับ สนุ นอย่างเพียงพอ โดยมี การศึ กษาวิจัยการออกแบบอาคารเรี ยน อาคาร
ปฏิบตั ิการ และอาคารสนับสนุนที มีขนาดและองค์ประกอบมีาเหมาะสม (3) ให้มีระบบการจัดลอจิสติกส์ ที ประกอบ
ด้ว ถนนหนทาง และสิ งอํานวยความสะดวก ยานพาหนะ เสบียง พัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อย่างดี และเพียงพอกับจํานวนผูเ้ รี ยน
และความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรคนในแต่ละบริ บท

หมวดที 5 การปฏิรูประบบการศึกษา
พัฒนาระบบการศึกษาระดับสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริ บทไทย และมีการเพิมทางเลือก ในการศึกษาระดับพืนฐาน
ผสมผสานการศึกษาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เชื อมต่อเพือให้ความรู ้และ
ประสบการณ์ปรากฏทุกทีทุกเวลา

สารสรุป
1) รูปแบบการศึกษาเอกชน และการศึกษาในบ้ าน (Home Schooling) ทีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส ชนกลุ่มน้อย และอาศัยตามชายขอบชายแดนและ
แหล่งทุระกันดาร
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2) โครงสร้ างการศึกษา ให้จดั การศึกษา 11- 21 ปี ตังแต่ ระดับปฐมวัยศึกษา (เด็กเล็กและอนุบาลศึกษา) 5 ปี
ประถมศึ กษา 6 ปี มัธยมศึ กษา 6 ปี หรื ออาชี วศึ กษา 3-5 ปี อุ ด มศึ กษา (4-6 ปี ) และการศึ ก ษาตลอดชี วิต โดยเน้น
การศึกษา 4 สาย ได้แก่ สายชีวติ สายวิชาชีพ สายวิชาการ และสายประสบการณ์
(1) สายวิ ช าชี วิ ต (Life Experience Channel-LEC) มุ่ ง ให้ นั ก เรี ย นได้ท ั ก ษะชี วิ ต ภาษา คํา นวณ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม มี ความรู ้เกี ยวกับธรรมชาติรอบตัว เพือให้ชืนชมวิถีชีวิตท้องถิน ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม
ศาสนา และวิถีไทย และสามารถดํารงตนในสภาพแวดล้อมของถินทีตนถือกําเนิ ด เติบใหญ่ ดํารงไว้ซึงชีวิตครอบครัว
ประกอบอาชีพและเติบใหญ่เติบโตอย่างมีความสุข
(2) สายวิ ช าชี พ (Vocational and Professional Channel-VPC) มุ่ ง ให้ นัก เรี ยนมี ท ัศ นคติ ที ดี ต่ อ วิช าชี พ มี
ความรู้ในการงานพืนฐานอาชีพทีจะนําไปประกอบอาชีพเมือสําเร็จประถมศึกษาโดยไม่มุ่งเรี ยนต่อระดับมัธยมศึ กษา
หรื อสําเร็ จระดับมัธยมศึกษาออกไปประกอบอาชีพโดยไม่ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยวิชาการ แต่มุ่งศึ กษาต่อวิทยาลัย
หรื อมหาวิทยาลัยวิชาชีพหรื อมหาวิทยาลัยประสบการณ์
(3) สายวิชาการ (Academic Channel-AC) มุ่งให้นกั เรี ยนมีความรู ้และประสบการณ์เพือนําไปเสริ มเติมเต็มวิชาชีวิต
การพัฒนาตน พัฒนาวิชาชีพ และการศึกษาในระดับทีสู งขึน มุ่งเน้นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
และระดับอุดมศึกษาสายวิชาการ เป็ นนักศึกษาทีมีประสบการณ์สามารถศึกษาค้นคว้าวิจยั เพือสร้างองค์ความรู่ ใหม่ดว้ ย
การวิจ ัยและพัฒนาริ เริ ม (Pure Research and Development) หรื อเสริ มสร้างความรู ้วิชาการและวิชาชี พจากหลักการ
และทฤษฎีทีมีอยูแ่ ล้ว (Applied Research and Development)
(4) สายประสบการณ์ (Experience Channel-EC) เป็ นสายบู รณาการวิช าชี วิตและวิช าชี พ เพือเสริ ม เติม เต็มด้าน
วิชาการ เพือให้ได้หลักการและทฤษฎีทีมีอยูแ่ ล้ว และพัฒนานวัตกรรม ครอบคลุมหลักการ ทฤษฎี แนวคิด หลักปฏิบตั ิ
ระบบ กลไก และสิ งประดิ ษฐ์ใหม่ ระดับอุดมศึกษามุ่งผลิตปริ ญญาเพือความเป็ นเลิศสายประสบการณ์ (Degrees for
Excellence via Experience Path: DEEP) สําหรับผูท้ ี มีประสบการณ์ในการทํางาน เป็ นผูป้ ระกอบการ เจ้าของกิ จการ
และผูบ้ ริ หารระดับสูงทังภาครัฐและเอกชน
3) ระดั บ การศึ ก ษา ประกอบด้ว ยระดั บ ปฐมวัย ศึ ก ษา ระดับ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มัธ ยมศึ ก ษา และ
ระดับอุดมศึกษา ทีมีการกํากับการให้การศึกษาในสายวิชาชีวติ สายวิชาชีพ สายวิชาการ และสายประสบการณ์
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4) มีการควบคุมคุณภาพทีครอบคลุมการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกที เหมาะสม
กับบริ บทไทย

หมวดที 6 การปฏิรูปหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรทุกระดับการศึกษา ต้องเน้นความเป็ นไทย ไม่ลอกเลี ยนรู ปแบบและสาระจากต่างประเทศโดย
ปราศจากการศึกษาและวิจยั อย่างรอบคอบ ยึดหลักการพัฒนาเนื อหา “สาระไทย” ควบคู่ “สาระเทศ”
ควรส่งเสริ มให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสู ตรแบบอิงประสบการณ์ หลักสู ตรแบบอิงสมีรถนะ
และหลักสู ตรแบบอิงเนื อหาตามบริ บ ทและระดับชัน เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพือพัฒนาเด็กไทยให้เติบใหญ่เป็ น
“คนไทย” มีการกําหนดสมดุลระหว่างหลักสู ตรแกนกลาง หลักสู ตรท้องถิน และหลักสูตรโรงเรี ยน ทีเน้นให้นกั เรี ยน
ศึกษาหาความรู ้ ตามความสนใจของตนเอง ปรับเนื อหาสาระในหลักสูตรแกนกลาง ให้มีสมดุลระหว่างสาระไทยและ
สาระเทศ โดยมุ่งเน้นก้าวทันวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู ้สากล
ในภาพรวม ให้เน้นสาระไทยในระดับประถมศึกษาและเพิมสาระสากลในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

สารสรุป
1) ประเภทหลักสู ตร จําแนกตามีะดับ และจําแนกตามสาระ (1) จําแนกตามีะดับ แบ่งเป็ นหลักสูตรแกนกลาง
หลักสู ตรภูมิภาค หลักสูตรท้องถิน และหลักสูตรสถานศึกษา (2) จําแนกตามสาระ แบ่งเป็ นหลักสูตรสายวิชาชีวิต สาย
วิชาชีพ สายวิชาการ และสายประสบการณ์
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2) แนวทางการพัฒนาหลักสู ต ร ให้คาํ นึ งถึงสายการจัดการศึกษา ระดับ การศึกษา และสาระหลักสู ตรที มี
สมดุ ลระหว่างสาระไทยตามศาสตร์ และวิท ยาการไทย คื อสาระที เปิ ดสอนและสาระเทศ คือ สาระที เปิ ดสอนตาม
ศาสตร์ และวิทยาการต่างประเทศ ต้องอิงจุดมุ่งหมายการศึกษาที มุ่งเน้น (1) ด้านจริ ยศึ กษา คือพัฒนาประชาชนให้มี
คุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นเยือกเย็นสุขุม เป็ นคนดี มีความอดทนอดกลัน ดํารงตนในสังคมอย่างมีความสุ ข และมีจิต
อาสาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตนหรื อส่ วนกลุ่ม (2) ด้านหัตถศึกษาและอาชีวศึกษาคือพัฒนาประชาชน
ให้มีทกั ษะความชํานาญ และสมีรถนะในการประกอบอาชีพทังในระดับวิชาชีพและวิชาชีพชันสู ง (3) ด้านวิทยศึกษา
คือพัฒนาประชาชนให้มีความรู ้ ประสบการณ์ ในศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทย
และสากล (4) ด้านพลานามัยศึกษา คือให้ประชาชนมีสุขภาพและร่ างกายแข็งแรง และมีสุขนิ สยั ทีดี (5) ด้านทักษชีวิต
ศึ กษาคือให้ประชาชนมีค วามสามารถดํารงตนอย่างมี ความสุ ข ในสังคมโลกที เต็มไปด้วยการแข่งขัน ชิ งดี (6) ด้าน
เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษาคือให้ประชาชนมีความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพือการ
ดํารงชีวิต การทํางานและการศึกษาหาความรู ้อย่างต่อเนื อง ตลอดชีวติ ได้ทุกทีทุกเวลา
๓) รูปแบบการพัฒนาหลักสู ตรการศึกษา ทุกระดับต้องมีลกั ษณะหลากหลาย ตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับโดยมุ่งพัฒ นาคุณภาพชี วิตของเอกัตบุคคลให้เหมาะสมแก่วยั และศักยภาพตามบริ บทที สถานศึกษาหรื อ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาให้ บ ริ ก าร (1) รู ป แบบหลัก สู ต รให้ เน้ น หลัก สู ต รแบบอิ ง ประสบการณ์ (Experience-Based
Curriculum) และหลัก สู ต รอิ ง สมี รถนะ (Competency-Based Curriculum) แทนหลักสู ตรแบบอิ ง เนื อหา (ContentBased Curriculum) เพือจัดการเรี ยนการสอนแบบเผชิญประสบการณ์ หรื อการสอนแบบอิงสมีรถนะ เพือให้สามารถ
จําลองชี วิตจริ งในสถานศึ กษาหรื อสถาบันอุดมศึกษา (2) สาระของหลักสู ตร ทังทีเป็ นสายวิชาชีวิต สายวิชาชีพ สาย
วิชาการ และสายประสบการณ์ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้เติบใหญ่เป็ นคนไทย ให้มีทกั ษะในการประกอบอาชีพและความ
สมดุล ด้านความรู ้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม (3) หลักสู ตรระดับประถมศึกษา
เน้นหลักสูตรตามสาระไทยในส่ วนทีเกียวกับสภาพปั ญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพื อเป็ นสมาชิ กที ดี ข องครอบครั ว ชุ ม ชน สังคม และประเทศชาติ (4) หลักสู ต รระดับ มัธยมศึ กษา เน้น
หลักสู ตรที บรรจุส าระเทศ เน้น สายวิชาชี พและวิชาการเพือการประกอบอาชี วะ ส่ วนระดับ อุด มศึ กษาให้เน้น สาย
วิชาขีพ วิชาการ และสายประสบการณ์ เพือให้กา้ วทันการเปลียนแปลงของโลกและดํารงตนอย่างมีความสุขในสังคม
โลกาภิวตั น์ (5) หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา เน้นสมดุลของสาระไทยและสาระเทศ มิใช่ เน้นสาระเทศอย่างเดี ยว เพือ
ฟื นฟู พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปวิทยา เทคโนโลยี ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีไทย และจัดสอน
สาระเทศเพือให้มีความรู ้สากล และมุ่งหมายเฉพาะที จะพัฒนาวิชาชีพชันสู งและวิชาการระดับสู ง ที เน้นการค้นคว้า
วิจัย เพือพัฒ นาองค์ค วามรู ้และพัฒ นาสังคม (6) ให้มีห ลักสู ตรที มุ่งพัฒนาระบบส่ งเสริ มกี ฬา ศิลปวัฒ นธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทคยที สะท้อนบริ บทระดับชาติ ระดับ ภูมิภาคและท้องถิ น (7) ปรับหลักสู ตรประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ให้เน้นเสริ มสร้าง "ลู่ประสบการณ์วิชาชีพ" หรื อ ช่องทางวิชาชีพ (Professional Channel) เช่น ลู่วศิ วะ
ลู่ธุรกิจ ลู่ศิลปกรรมดนตรี ลู่วทิ ยาศาสตร์สุขภาพ ลูกีฬา ฯลฯ เพือส่งเสริ มให้นกั เรี ยนค้นพบตนเองและฝึ ดให้มีความคิด
ริ เริ มสร้างสรรค์ เพือสร้างนวัตกรรมในสายที ตนเองชอบตังแต่เป็ นเด็ก (8) หลักสู ตรสายวิชาชีวิตต้องเน้นการพัฒนา
ประชาศึกษา และภาษาศึกษา (9) หลักสูตรสายวิชาชีวติ ให้ครอบคลุมหลักสู ตรนิ ติศึกษา จิตปั ญญาศึกษา เศรษฐศาสตร์
ศึกษา รัฐศาสตร์ศึกษา ชุมชนศึกษา นวัตกรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ และไทยศึกษา ครอบครัวศึกษา และไทยศึกษา
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4) ลักษณะหลักสู ตร (1) หลักสู ตรสายวิชาชีวิต—เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งให้ความรู ้และประสบการณ์ การดํารงชีวิต
ไทยเพื อให้ ส ามารถสื อสารภาษาไทย หน้ าที พลเมื อ งและศี ล ธรรม สมบัติ ผู้ดี เลขคณิ ต (วิช าคํา นวณพื นฐาน)
ประวัติ ศ าสตร์ ไทยและประว้ติศ าสตร์ ศิ ลปะ วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศาสนา วิถีชีวิตไทย มี ด กไทย
เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถดํารงตนอย่างมีความสุขเมื อสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว คือ มีรายได้ มีความเป็ นอยู่ดีอย่างพอเพียง
และอยูเ่ ย็นเป็ นสุข อาทิ ศาสตร์พระราชา วิชาภาษาไทย วิชาสามัญสํานึ ก วิชาพลังบุญและบุญกิริยา วิชาสัมมาทิษฐิ 10
และวิชากฎหมายชี วิต แบ่ งเป็ นหลักสู ต รแกนกลางเพื อสร้ างความเป็ นไทย หลัก สู ตรภูมิ ภาคเพื อสร้ างความเป็ น
ประชาชนตามภูมิภาค หลักสู ตรท้องถินเพิอสร้างความเป็ นประชาชนในจังหวัดหรื ออําเภอ และหลักสู ตรสถานศึกษา
เพือความเป็ นประชาชนของตําบลและหมู่บา้ น มุ่งที ระดับปฐมวัยศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถม
ศึกษาตอนปลาย (2) หลักสู ตรสายวิชาชีพ—เป็ นหลักสู ตรที มุ่งให้ความรู ้และประสบการณ์เกี ยวกับอาชี พที นักเรี ยน
สามารถนําไปประกอบอาชีพเลียงตนเองและครอบครัวเมือสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว จําแนกเป็ นการงานเพือดํารงชี วิต
ครอบครัวและการงานเพือสร้างรายได้ มุ่งให้ดาํ รงตนในฐานะบุตรธิดาทีต้องช่วยงานบ้าน และบิดามารดา ทีต้องดูแล
บ้าน และเลียงดูบุตรธิ ดา โดยพัฒนาการงานเพือสร้างรายได้ คืออาชีพที ทีมีค่าแรงเป็ นรายได้ทงเงิ
ั นสด (In case) และ
ผลตอนแทนที ไม่เป็ นตัวเงิน (In kind) จําแนกเป็ น 3 ระดับ คือ อาชีพที ใช้ทกั ษะระดับต้น (Unskilled) อาชีพที ต้องใช้
ทักษะชันสู ง (Skilled) และอาขีพทีใช้ทกั ษะระดับกลาง (Semi-skilled) ส่ วนสถาบันอุดมศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ
สถาบันอาชี วศึกษา ต้องพัฒนาหลักสูตรสําหรับพัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะระดับสู ง บางสาขายกระดับเป็ น
วิชาชีพชันสู ง (Profession) ในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก โดยมีองค์กรวิชาชี พเป็ นผูก้ าํ หนดและ
ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ (3) หลักสู ตรสายวิชาการ—เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งให้ความรู้และประสบการณ์ภาคหลักการและ
ทฤษฎี ผสมผสานการปฏิบตั ิเพือสร้ างองค์ความรู้ใหม่ หรื อส่งเสริ มความรู้วิชาการและวิชาชี พ สถาบันที รับผิดชอบ
สายวิชาการได้แก่ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึ กษา ที ต้องพัฒนาหลักสูตรวิชาต่างๆ เพือให้นักเรี ยนนักศึกษามี
ความรู ้ต ามมาตรฐานที กําหนด และ (4) หลั ก สู ต รสายประสบการณ์ —เป็ นหลัก สู ต รที มุ่ งบู รณาการความรู ้แ ละ
ประสบการณ์สายวิชาชีพและวิชาการสู่ การประยุกต์ในสถานการณ์ จริ ง มุ่งผูเ้ รี ยนที มีประสบการณ์ และประสงค์จะ
ได้รับหลักการและทฤษฎีเพือเสริ ม เติมเต็มและรองรับแนวปฏิ บตั ิทีนักศึ กษาได้เรี ยนและพานพบจากประสบการณ์
สถาบัน การศึ ก ษาที ต้อ งพัฒ นาหลักสู ต รสายประสบการณ์ ได้แ ก่ สถาบัน อุด มศึ ก ษาที เปิ ดสอนระดับ ปริ ญ ญาตรี
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก

หมวดที 7 การปฏิรูปผู้เรียน
ควรประกันการจัดการศึกษาทีมีประสิ ทธิภาพ เพือผลิตผูส้ าํ เร็ จการศึกษาและบัณฑิตทีเติบใหญ่เป็ นชาวไทยทีมีคุณภาพ
มีความเป็ นคนไทย ภาคภูมิใจในศาสตร์ วิทยาการ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วิถีธรรมาประชาธิปไตย มีจิต
สาธารณะ และวิ ถี ชี วิ ต ไทย ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ภายใต้ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข และมีความรู ้ประสบการณ์ทงที
ั เป็ นสาระไทยและสาระสากล เพือให้สามารถดํารงตนอยู่
ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีคุณภาพ สามารถปกป้ องผลประโยชน์ของชาติจากการเอารัดเอาเปรี ยบโกงชาติโกง
แผ่นดินของคนในชาติทีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและส่วนกลุ่ม และต่างชาติทีหวังครอบครองครอบงําและกอบโกย
ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติไทย
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ควรมีแนวคิดว่า ผูเ้ รี ยนทุกระดับ ทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนได้ จัดและส่งเสริ มตามหลักพหุ ปัญญา การเรี ยน
การศึกษาต้องไม่สูญเปล่า สถานศึกษา ครู ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครองต้องร่ วมมือกันและร่ วมรับผิดชอบ โดยเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะผูเ้ รี ยน คุณสมบัติผเู ้ รี ยน การพัฒนาสรรถนะผูเ้ รี ยน การประเมิ นพฤติกรรมผูเ้ รี ยน สวัสดิ การ รางวัล การ
เลือนชันผูเ้ รี ยน การจัดการศึกษาผูเ้ รี ยนกลุ่มพิเศษ และการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

สารสรุป
๑) คุณลักษณะผู้เรียนทีพึงประสงค์ การจัดการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดีและเก่ง เน้น
ความดีนาํ ความรู้ความสามารถ มาใช้ในการคิดริ เริ มสร้างสรรค์ นวัตกรรม ทีครอบคุลมแนวคิดใหม่ ระบบใหม่ แนว
ปฏิ บตั ิ กฎ ระเบียบใหม่ และสิ งประดิษฐ์ใหม่ เพือพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยที มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น
พระประมุข กอร์ปด้วยคุณธรรม ศีลธรรม และจริ ยธรรม คือ มีความกตัญ ูกตเวที มีอุดมการณ์เพือชาติและส่วนรวม มี
ความอดทน อดกลัน ไฝ่ หาความรู้เป็ นนิ ตย์ รักษาระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย มีความเข้มแข็งทังกายและใจ เอาชนะ
ฝ่ ายตําคือความโลภ โกรธ และหลงได้ ช่วยตนเองได้ดว้ ยการมีสติรู้ตน รู ้ดีรู้ชวั รู ้ถูกรู ้ผิด และรู ้ควรไม่ควร
๒) แนวทางพัฒนาผู้เรียน ต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ควรจัดกระบวนการเรี ยน
จัดสวัสดิการ รางวัล การเลือนชันผูเ้ รี ยน และจัดการศึกษาผูเ้ รี ยนกลุ่มพิเศษ และผูด้ อ้ ยโอกาส

หมวดที 8 การปฏิรูปบุคลากรการศึกษา
รัฐต้องจัดหา พัฒนาและบริ หารบุคลากรการศึกษา จําแนกประเภท ผลิต สรรหา และพัฒนาอย่างต่อเนื อง และกําหนด
ชือตําแหน่ ง และภารงานให้ทนั สมัยสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของโลก ให้ครู และบุคลากรการศึกษาทุกประเภท
ได้รับเงิ นเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทนในระดับสูงสมกับการเป็ นผูอ้ บรมสังสอนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ
ปลดเปลืองภาวะหนีสิ นครู และให้ตาํ รงตนและดํารงชีวติ ครอบครัวอย่างอยูเ่ ย็นเป็ นสุข

สารสรุป
๑) การจําแนกประเภทบุคลากรการศึกษา ให้ประกอบด้วย บุคลากรฝ่ ายวิชาการ บุคลากรฝ่ ายบริ หาร
และบุคลากรฝ่ ายปฏิ บตั ิการ (1) บุคลากรฝ่ ายวิชาการ หมายถึงผูท้ าํ หน้าที เกียวกับการวางแผน เตรี ยมการ ดําเนิ นการ
เทคโนโลยีและสื อการ แหล่งวิทยาการ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ปรับเปลียนพฤติ กรรมและให้คาํ ปรึ กษา และประเมิน
การศึกษาประกอบด้วย ครู อาจารย์ (ประจําชัน ประจําวิชา และประจําศูนย์ความรู้ ศูนย์ประสบการณ์ และศูนย์บริ การ)
ครู /อาจารย์เทคโนโลยีการศึกษา ครู /อาจารย์บรรณารักษ์ ครู /อาจารย์วิจยั ครู /อาจารย์จิตวิทยาการศึกษา ครู /อาจารย์แนะ
แนว และครู /อาจารย์วดั และประเมิน ผล (2) สําหรับ ครู /อาจารย์เทคโนโลยีการศึ กษา ครู /อาจารย์บ รรณารักษ์ ครู /
อาจารย์วจิ ยั ครู /อาจารย์จิตวิทยาการศึกษา ครู /อาจารย์แนะแนว และครู /อาจารย์วดั และประเมินผล มีหน้าที ปฏิ บตั ิงาน
วิชาการเพือช่วยให้การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของครู /อาจารย์ประจําชัน ประจําวิชา และประจําศูนย์ความรู้
ศูนย์ประสบการณ์ และศูนย์บ ริ การ ดําเนิ นไปอย่างมี คุณภาพ (3) บุคลากรฝ่ ายบริ หาร ทําหน้าที วางแผน จัดองค์กร
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ควบคุ ม กํากับ ดูแล สื อสาร ประสานงาน และทําความร่ วมมือกับ หน่ วยงานภายนอก ระดมและจัดสรรทรัพยากร
(การเงินและงบประมาณ) รายงานผลการทํางาน และประเมินการทํางาน ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการ ผูจ้ ดั การทัวไป อาจารย์
ใหญ่ ครู ใหญ่ (4) บุ ค ลากรฝ่ ายปฏิ บ ั ติ ก าร เป็ นผู้ส นั บ สนุ น การดํา เนิ น งานของฝ่ ายวิ ช าการ และฝ่ ายบริ ห าร
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที ฝ่ ายบริ หาร ได้แก่ ผูจ้ ัดการสํานักงาน เจ้าหน้าที ลอจิ สติกส์ เจ้าหน้าที เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ธุรการ สารบรรณ และจัดเก็บข้อมูล) เลขานุการกิจ (เลขานุการ) เจ้าหน้าทีเทศรักษ์ (ดูแลอาคารสถานที) นักปฏิบตั ิการ
สื อการศึกษา นักปฏิบตั ิการจิตวิทยาโรงเรี ยน นักปฏิบตั ิการนักแนะแนว เจ้าหน้าที คมนาคม เจ้าหน้าทีพัสดุ เจ้าหน้าที
พิท ัก ษ์ม ลภาวะ เจ้าหน้าที พิ ท ัก ษ์ค วามปลอดภัย และ (5) ให้ ส่ ง เสริ มและพัฒ นาวิท ยากรท้องถิ นและภูมิ ภาคและ
นักปราชญ์วิถีไทย ในสายวิชาชีวิตหรื อวิชาการเพือให้มีส่วนร่ วมในการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ แก่ ครุ และ
นักเรี ยนในภูมิภาคหรื อท้องถิ นโดยการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติขึ นบัญ ชี วิท ยากรท้องถิ นและปราชญ์วิถีไทย เป้ น ครู
อาจารย์ประจําโรงเรี ยนหรื อกลุ่มโรงเรี ยน มีระบบการพัฒนา เลื อนขันเลื อนตําแหน่ ง เช่น เดียวครู อาจารย์ในระบบ
ปรกติ
๒) แนวทางการผลิต และพัฒนา และบริหารบุคลากรการศึกษา (1) ให้มีระบบ กระบวนการผลิต การ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชันสู ง ได้มาตรฐานสากล มี
ค่าตอบแทนตามมาตรฐานและสวัสดิ การ (2) ต้องพัฒ นาระบบและกลไกในการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ให้มีจิต
วิญญาณและมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริ ง ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราขอาณาจักรไทย หมวด 7 การปฏิรูประเทศ
มาตรา 257 ข้อ 3 (3) ต้องพัฒนาระบบการสอบคัดเลือก การตรวจข้อสอบ การคัดสรรคน และบรรจุครู อาจารย์ และ
บุคลากรการศึกษาประเภทอืนให้ตรงกับวิชาเอก และตรงกับความเชียวชาญในวิชาชีพ โดยไม่เน้นครู ให้ครบชันเรี ยน
แต่จดั ระบบให้นกั เรี ยนดูแลกันเอง (4) ควรพัฒนาระบบเรี ยกชือเรี ยกตําแหน่ง ให้สะท้อนศักยภาพบุคลากรการศึกษา
ขณะเดียวกันไม่เรี ยกชื อทีกดขี ดูหมิ นบุคลากร ครู (5) ให้สถาบันผลิตบุคลากรทางการศึกษา อยูใ่ นรู ปวิทยาลัยหรื อ
คณะ และ มีองค์ประกอบ 3 ส่ วนคือ สํานักวิชาการศึ กษา (School of Education) เพือผลิตครู อาจารย์ และนักบริ หาร
การศึกษา สํานักวิชาวิทยาการการศึกษา (School of Educational Science) เพือสอนเนื อหาสาระวิชาการต่างๆ สําหรับ
ให้ครู อาจารย์ นําไปสอนและถ่ายทอดให้นกั เรี ยน นิ สิตและนักศึกษาในและนอกชันเรี ยน และสํานักวิชาเทคโนโลยี
การศึ กษา (School of Educational Technology) สําหรับผลิตนักเทคโนโลยีและสื อการศึกษา เพือทําหน้าที ออกแบบ
ระบบ พัฒ นาวิธีการการเรี ยนการสอน พัฒนาสื อการศึ กษา พัฒนาสภาพแวดล้อมการศึ กษา จัดการองค์ความรู ้และ
ระบบการจัดการ และพัฒนาระบบการวัด และประเมิ น การศึ กษา นักจิ ตวิทยาการศึ กษา นักแนะแนวการศึ กษา นัก
บริ การการศึกษา และบรรณารักษ์ (6) ให้สถานศึกษาและสถาบัน อุดมศึกษา กําหนดอัตรากําลังและบรรจุบุ คลากร
การศึ กษาประเภทครู อาจารย์ นัก วิจ ัย นักบริ ห ารการศึ ก ษา นักเทคโนโลยีและสื อการศึ กษา นักวัด และประเมิ น
การศึกษา นักจิตวิทยาการศึ กษา นักแนะแนวการศึ กษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์ทีมีจาํ นวนเพียงพอกับ
ขนาดสถานศึ กษาและสถาบัน อุด มศึ กษา (7) จัดสรรงบประมาณและจัด ตังกองทุ น พัฒ นาครู อาจารย์ นักบริ ห าร
การศึกษา นักเทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัดและประเมินการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึ กษา
นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ (6) การผลิตผูบ้ ริ หารและศึกษานิ เทศก์
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาองค์กรตามอุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาณ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ) จุดมุ่งหมาย และนโยบาย
คณะกรรมการบริ หาร ส่วนศึกษานิเทศก์เป็ นบุคลากรสายบริ หารวิชาการ มีหน้าทีให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา เกียวกับครู ดา้ น
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การพัฒ นาหลักสูตร การสอน การประเมิน การกํากับดูแลนักเรี ยน และกิ จกรรมวิชาการอื นแก่ครู การแต่งตังผูด้ าํ รง
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์จึงควรคัดเลือกผูท้ ีมีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์การสอน เป็ นทียอมรับของคณะครู
โดยมีขนตอนที
ั
เหมาะสม (7) ให้มีขนตอนการได้
ั
มาซึงผูบ้ ริ หารและศึกษานิเทศก์ ด้วยการกําหนดอายุการทํางาน และ
การ พิจารณาผลงานตามบันไดที จะปูพืนสมี รถนะ สําหรับ ครู ใหญ่ (แปลว่า ผูค้ วรเคารพอย่างยิง) อาจารย์ใหญ่ (ผู้
ประพฤติดีอย่างยิง) ควรต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการคือ (ก) เป็ นครู ดีเด่น โดยการประเมินของนร. ผูป้ กครอง เพือนครู
หรื อ ผูบ้ งั คับบัญชา (ข) มีความเยือกเย็นสุขุม เป็ นคนดี มีความอดทนอดกลัน ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ดี มีสติปัญญา และ
มีจิตวิญ ญาณเพือส่ วนรวม (ค) เคยเป็ น ศึ กษานิ เทศก์ อย่างน้อย 5 ปี สําหรับ รอง หรื อ ผูช้ ่ วย (ง) เคยเป็ น รอง หรื อ
ผูช้ ่วย สําหรับอาจารย์ใหญ่ และ (จ) ต้องมีหลักฐาน คือ แฟ้มงานทีเก็บจากของจริ งอย่างต่อเนื องตังแต่เริ มเป็ นครู และ
(8) สําหรับ ศึกษานิเทศก์ มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 2 เหมือนผูบ้ ริ หาร และมีคุณสมบัติเพิมเติม ข้อ คือ (3) เคยเป็ นครู
อย่างน้อย 15 ปี หรื ออายุไม่ตากว่
ํ า 40 ปี เพือให้มีวฒ
ุ ิ ภาวะสมกับการเป็ นครู สอนครู (4) มีแฟ้ มสะสมผลงาน และ (5)
ผ่านการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก

หมวดที 9 การปฏิรูประบบการเรียนการสอน
ควรให้ค วามสําคัญ กับ ระบบการเรี ยนการสอน ที ครอบคลุ ม องค์ป ระกอบและขันตอนการสอน การเรี ยน การ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทีไม่จาํ กัดเพียงแค่การศึกษาในระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยน แต่ให้การ
เรี ยนการสอนเกิดขึนได้ทุกทีทึกเวลาโดยเน้นการเรี ยนเพือชีวติ เพือวิชาชีพ และวิชาการตามลําดับ

สารสรุป

1) ระบบการสอนและถ่ ายทอดความรู้ --โรงเรี ยนต้องพัฒนาระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ แบบอิงสมีรถนะ
และอิงเนื อหา ให้สอดคล้องกับ หลักสู ตรแบบอิงประสบการณ์ หลักสู ตรแบบอิงสมีรถนะ และหลักสู ตรแบบอิ ง
เนื อหาตามบริ บทและระดับชัน เน้นทักษะชีวิต พัฒนาสมีรถนะ และประสบการณ์ นาํ ด้านวิชาการ ที ให้ผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง (ไม่ใช้คาํ ว่า “ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ”) เพือให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการกําหนดจุดมุ่งหมายการศึ กษาของตนเอง
และดําเนิ นการศึกษาหาความรู้ตามลีลาการเรี ยน การเผชิญประสบการณ์ และประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธื
ของตนเองตามความสนใจและศักยภาพความแตกต่างของแต่ละคน
2) รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนและประสบการณ์ —ควรส่ งเสริ มและจัดให้มีการเรี ยนทุกที ทุ กเวลา เรี ยกว่า
การศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) โดยกําหนดนโยบายให้พฒั นาระบบการสอนทีเน้นการเรี ยนและการ
เผชิญประสบการณ์ดว้ ยตนเองของนักเรี ยนด้วยการเรี ยนจากการกํากับตนเอง (Self-Directed Learning-SDL) และการ
สอนแบบกลุ่ ม กํากับ ดู แ ล (Peer-Directed Learning-PDL) โดยมี ค รู อ าจารย์เป็ นผู้ก ํากับ และเกื อหนุ น (TeacherDirected Learning-TDL)
3) วิธีการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์ --ครู ตอ้ งพัฒนาวิธีการเรี ยนการสอน (Instructional Approaches)
และวิธี การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ (Delivery Approaches) ที มี ส มดุ ลของการเรี ยน 6 ประเภท คือ (1)
เรี ย นรู ้ -Learning to Know (2) เรี ยนคิ ด -Learning to Think (3) เรี ยนทํ า - Learning to Do (4) เรี ย นแก้ ปั ญหา -
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Learning to Solve Problems (5) เรี ยนเพือดํารงตน-Learning to Be (6) และเรี ยนเพือดํารงชีพ -Learning to Live.
4) การจัดสภาพแวดล้ อมการศึกษา— ควรส่งเสริ มการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึกษา ด้วยการปรับสภาพห้องเรี ยน
ให้เป็ น "บ้านในโรงเรี ยน" Home in School ทีเน้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพคือน่าอยูน่ ่าเรี ยน สภาพแวดล้อมทางจิต
ภาพ คือ อบอุ่นใจ และสภาพแวดล้อมทางสังคม เป็ นกัลยาณมิตร อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขระหว่างครู กบั นักเรี ยน
และนักเรี ยนกับ นักเรี ยน เพือส่ งเสริ ม การเรี ยนทุกที ทุกเวลา โดย (1) โรงเรี ยนต้องส่ งเสริ ม การศึกษาภควันตภาพ
(Ubiquitous Learning) ที มุ่งให้การกระจายความรู้ให้แบ่ งภาค ส่ วน และแพร่ ไปอยู่ทุกที ทุกเวลา (2) โรงเรี ยนต้อง
ปรับเปลียนห้องเรี ยนให้เป็ นบ้านในระดับประถมศึกษา เปลียนครู ประจําชัน เป็ น “ครู พอ่ ครู แม่” และนักเรี ยนเป็ นพี
น้องกัน ส่ วนมัธยมศึ กษา ก็เปลียนอาจารย์ทีปรึ กษา เป็ น อาจารย์พ่อ อาจารย์แม่ (3) โรงเรี ยนต้องจัดสภาพแวดล้อม
วิชาการ โดยจัดสภาพแวดล้อมโรงเรี ยนให้ครอบการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรี ยนศึ กษาด้วยตนเอง ด้วยการออกไป
เผชิ ญ ประสบการณ์ จ าก (1) ศู น ย์ค วามรู ้ (2) ศู น ย์ป ระสบการณ์ และ (ศู น ย์บ ริ ก าร) โดยมี คื อ ครู เจ้าภาพ (Host
teachers) ประจําศู น ย์ท ัง 3 ประเภทข้างต้น (4) ให้ จัด กิ จ กรรมเสริ ม ความสนใจสายวิช าชี พ ณ "ศู น ย์บู รณาการ
ประสบการณ์" (Professional Integration Platforms) ทีมีลกั ษณะเป็ นลู่วชิ าชีพ (Professional Channel) เพือให้นกั เรี ยน
เข้าทํากิจกรรมในสาขวิชาชีพหรื อวิชาการ ทีนักเรี ยนสนใจตามประสบการณ์หรื อวิชาการที กําหนด และนําไปสู ้การ
เรี ยนจากภายใน โดยให้ใจกํากับสมอง ไม่เอาใจไปทํางาน แต่ใจต้องวางแผนก่อน (5) ส่ งเสริ มการจัดสภาพแวดล้อม
อิงธรรมชาติ— สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติคือ ไร้การกักขัง นักเรี ยนมีอิสรเสรี ทีจะทําอะไรที ไหนก็ได้ภายใต้การ
กํากับ ดู แ ลอย่างห่ างๆ ของครู และ (6) ส่ ง เสริ ม ให้ พ ัฒ นาการศึ กษาแบบไร้ โรงเรี ยน ไร้ก ารเรี ย นการสอน (No
Schooling No Teaching and Learning) เป็ นชุ ม ชนการเรี ยนวิ ช าชี พ (Professional Learning Community-PLC) ที
สมาชิ กเป็ นกัลยาณมิ ตร เรี ยนคู่กนั ไป มิใช่ป ล่อยให้ครู ส อน แล้วนักเรี ยนเรี ยน แต่ทงนั
ั กเรี ยนและครู อาจารย์ร่วม
เรี ยนรู ้ เรี ยนคิด เรี ยนทํา เรี ยนแก้เรี ยนทีจะเป็ น และเรี ยนเพือดํารงชีวติ ร่ วมกัน มิใช่เรี ยนรู้อย่างเดียว
5) แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการถ่ ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้คาํ นึ งบริ บท ปั จจัยพืนฐาน
กระบวนการเรี ยนการสอน การประเมิ นผลลัพธ์ และการประเมิ น ผลย้อนกลับ (1) การจั ดบริ บ ทสถานศึ กษาและ
สถาบั น อุด มศึ ก ษา--ต้องมี น โยบายรัฐ กําหนดให้ส ถานศึ ก ษาและสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต้อ งปรั บ บริ บ ทที เกี ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางจิตภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมที เอือต่อการเรี ยนการสอนทีมีประสิทธิภาพ (2)
การจัดหาปั จจัยพืนฐานสําหรั บการเรี ยนการสอนและการถ่ายทอด—กําหนดให้ครู อาจารย์พฒั นาชุดการสอนของวิชา
ที รับ ผิ ด ชอบสําหรับทุกสัปดาห์ กําหนดให้ห ลักสู ตร ทุ กวิชาต้องมี (ก) เอกการประกอบในรู ป “คู่มือการศึ กษา”
(Study Guide) (ข) เขียนแบบเรี ยนหรื อตําราในวิชาที ตนเองสอนไม่ว่าจะเป็ นระดับประถมศึ กษา มัธยมศึ กษา และ
อุดมศึ กษา (ค) สื อการสอน ในรู ปวิดีโอ สื อโสตทัศน์ เกม สถานการณ์จาํ ลอง และ (ง) แบบประเมิน ประกอบด้วย
แบบทดสอบประเภทต่างๆ ทังแบบปประเมินก่อนและหลังเรี ยน และแบบทดสอบสุ ดท้าย (3) กระบวนการเรี ยนการ
สอน ต้อ งเน้ น กระบวนการเรี ย นที ให้ ผู้เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม ในการวางแผน เตรี ย มการ เผชิ ญ ประสบการณ์ จั ด
สภาพแวดล้อมการเรี ยน และการประเมิ นการเรี ยนด้วยตนเอง โดยกําหนดจํานวนชัวโมงในห้องเรี ยนให้น้อยลง
ระดับประถมศึกษา ต้องไม่เกิน 650 ชัวโมง มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกิน750 ชัวโมง และมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน
850 ชัวโมง เพือเปิ ดโอกาสให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนภาคปฎิบตั ิ เสริ มประสบการณ์ การสอนทีมีครู กาํ กับการสอน
(Teacher Directed Learning-TDL) ครู จะสอนด้วย วิธีการสอนแบบบรรยายต่อเนื องกัน เกิ นร้อยละ 30 ของเวลาที
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กําหนดในแต่ละคาบไม่ได้ (4) การทําแบบฝึ กหัดหรื อแบบฝึ กปฏิบัติ ทีกําหนดในคู่มือการศึกษาหรื อแบบฝึ กปฏืบตั ิ
ต้องกระทําให้แล้วเสร็ จในคาบเรี ยน ครู จะผลักภาระให้ผปู้ กครอง โดยมอบให้นักเรี ยนไปทําเป็ นการบ้านมิได้ การ
มอบการบ้านให้นักเรี ยน ให้คาํ นึงถึงระดับนักเรี ยน และปริ มาณการบ้านไม่เกิ นสัปดาห์ละ 2 ชินสําหรับให้นกั เรี ยน
ทําในวันสุ ดสัปดาห์ เพือให้นกั เรี ยนได้มีชีวิตอยูก่ บั ครอบครัว และมิให้เป็ นภาระบิ ดา มารดา และผูป้ กครองในการ
ดูแลการทําการบ้านของนักเรี ยน (5) ต้ องกําหนดกระบวนการเรี ยนการสอนเพือดึงนักเรี ยนไทยจาก "หลุมดักการ
เรี ยนรู้" (Learning to Know Trap) เพราะเพียงแค่ “เรี ยนรู ้" ประเทศชาติจะก้าวไปไม่ได้ เพราะกระบวรการเรี ยนรู ้ มัก
อยูบ่ นกระดานดํา แบบเรี ยน และห้องเรี ยน แค่ควรเน้นการเรี ยนอีก 5 เรี ยน คือ การเรี ยนคิด เรี ยนทํา เรี ยนแก้ปัญหา
แก้ไข ปรับปรุ ง เรี ยนดํารงตน และ เรี ยนดํารงชีพ (6) ต้ องจัดหาและผลิตชุดการสอนประจําวิชา เพือให้ครู ประจําวิชา
ต้องมี ชุด การสอนประจําเรื องที สอน ให้ ชุด การสอนประกอบด้วย (ก) แบบเรี ยนหรื อตําราประจําวิชา (ข) คู่มื อ
การศึ กษา ประกอบแผนการสอน กิจกรรม และสื อการสอน สําหรับ 14-16 สัปดาห์ และ (ค) กิจกรรมหรื อสื อการ
สอน และให้แต่หน่วยการสอนประกอบด้วยแบบประเมินก่ อนเรี ยน แผนการสอนประจําหน่ วย สรุ ปเนื อหาสาระ
ประจําหน่ วย และแบบประเมินหลังเรี ยน (7) การจัดการศึกษาแบบอิงประสบการณ์ เน้นการเผชิญประสบการณ์ที
จําลองชีวิตจริ ง (8) พัฒนาระบบการสอนสอนขนบธรรม ประเพณี วัฒนธรรม การท่ องเทียว มัคคุเทศก์ ภาษา และ
วิถีไทย เพือให้เยาวชนเห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในความเป็ น และเป็ นภูมิคุม้ กับป้ องกันไวรัสจากวัฒนธรรมต่างชาติ
มาทําลายวัฒนธรรมและวิถีไทย (9) การเล่นคู่การเล่ น (PLEARN-Play and Learn) กําหนดให้นกั เรี ยนทุกระดับเรี ยน
อย่างสนุ กสนานผ่อนคลาย เพราะเด็กสามารถเรี ยนได้ดีผ่านการเล่นและการค้นพบด้วยตนเอง โดยมีชุดการสอนและ
ศูน ย์บูรณาการประสบการณ์ ผ่านลู่ป ระสบการณ์ (Professional Learning Channel-PLC) 7 ลู่ป ระสบการณ์ อาทิ ลู่
การเมืองการปกครอง ลู่ธุรกิ จและพาณิ ชยการ ลู่วิทย์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ลู่วิทย์สุขภาพ (แพทย์ ทันตะ เภสัช
พยาบาล และสาธารณสุ ข) ลู่ศิลปะและดนตรี ลู่วิทย์กีฬ่า และลู่สังคมศาสตร์ ต้องงดการให้การบ้านเป็ นรายวิชา และ
เป็ นงานบูรณาการ (10) กําหนดให้ มีการประเมินครบวงจร เป็ นการประเมินกระบวนกสนและประเมิน ผลเพือให้
ได้ผลตามที กําหนดในวัตถุประสงค์ (ก) การประเมินให้ประเมินครบวงจรทังก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
(ข) ต้องเน้นการประเมินทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ คือ ประเมินกระบวนการและประเมินผลลัพธ์ (4) การประเมิน
วิชาชีวติ และวิชาชีพ ให้เน้นการประเมินจากประสบการณ์จริ ง อาทิ จากการปฏิ บตั ิงานมากกว่าการประเมินจากการ
สอบอย่างเดียว
(4) เพือแสดงอุปนิ สัยของนักเรี ยนในด้านกระบวนการ คือ ทํางานดี และสมองดี จึงรายงานผลการเรี ยนที แสดง
กระบวนการ/ผลลัพธ์
(5) กําหนดให้มีการประเมินผลย้อนกลับ ให้มีการประเมินผลย้อนกลับที ครอบคลุมผลกระทบทังทางบวกและลบ
และความพึงพอใจของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาและผูใ้ ช้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา โดยมีการกําหนดระบบและกลไก การประเมินผล
ย้อนกลับเป็ นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาในสังกัดอย่างชัดเจน
6) ระบบการจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดเล็ก ที มี นักเรี ยนน้อยกว่า 200 คน ต้องสร้างวัฒ นธรรม
องค์กรใหม่ คือ (1) เลิกระบบครู ประจําชัน เป็ นครู ประจําระดับ หรื อประจํากลุ่ม และ เปลียน เป็ น "มาตาจารย์" หรื อ
"ปิ ตาจารย์" (อาจารย์แม่ อาจารย์พอ่ ) ดูแลนักเรี ยน 2-3 ห้อง หรื อทังโรงเรี ยนทีมีนกั เรี ยนทุกชันตํากว่าร้อย (2) เลิกการ
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เรี ยนจากการฟังครู สอน เป็ นเรี ยนเองจากชุดสื อประสม เน้นการเรี ยนแบบอิงประสบการณ์ โดยผลิตชุดการสอนภค
วัน ตภาพ (Ubiquitous Instructional packages) สําหรั บ ครู และนักเรี ยน ให้เรี ยนได้ทุ กที ทุ กเวลา โดยผลิ ตจากส่ วน
ภูมิภาคและส่วนกลางส่ งไปให้ครู และนักเรี ยน แทนการเรี ยนจากครู ตลอดเวลา กระตุน้ ให้ครู ผลิตเอง แล้วเลือกที มี
คุ ณ ภาพมาผลิ ตจํานวนมากเผยแพร่ ไปยังโรงเรี ยนต่ างๆ (3) ใน 1 ตําบล ให้มี โรงเรี ยนหลัก 1-2 โรงเรี ยน ส่ วน
โรงเรี ยนขนาดเล็กอืนต้องไม่ปิดโรงเรี ยน แต่ปรับสถานภาพให้เป็ นโรงเรี ยนเครื อข่าย ของโรงเรี ยนหลัก โดยมีรอง
ผูอ้ าํ นวยการ หรื อ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการทําหน้าทีบริ หารโรงเรี ยนเครื อข่าย ให้มีผอู ้ าํ นวยการ หรื ออาจารย์ใหญ่/ครู ใหญ่
ทีโรงเรี ยนหลักแห่ งเดียว ให้รักษาชือโรงเรี ยนเล็กเดิมไว้คู่หมู่บา้ น (4) การจัดสอนให้นักเรี ยนจากชุดการสอนทีควร
จัดเตรี ยมให้จากส่ วนกลางสําหรับวิชาแกนกลาง หรื อส่ วนภูมิภาคสําหรับวิชาในหลักสู ตรภูมิภาคหรื อท้องถิ น (5)
ส่วนวิชาเฉพาะ 3 วิชา ได้แก่ วิทยศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ ให้มอบหมายให้ครู ทีมีอยูใ่ นโรงเรี ยนหลัก
และโรงเรี ยนเครื อข่าย เดินสอนทีโรงเรี ยนหลัก และโรงเรี ยนเครื อข่าย การขนนักเรี ยนออกจากหมู่บา้ นจะกระทํามิได้
ยกเว้นมีกิจกรรมพิเศษ

หมวดที 10 การปฏิรูปการประเมินการศึกษา
การประเมินการศึกษา ต้องเป็ นการประเมินครบวงจร ครอบคลุม การประเมินก่อนเรี ยน ประเมินระหว่างเรี ยน และ
ประเมินหลังเรี ยน และควรประเมินให้ครอบคลุมขอบข่ายตามจุดมุ่งหมาย ได้แก่ประเมินความรู ้ความเข้าใจด้านวิทย
พิสัย ประเมินทักษะความชํานาญ และประเมินด้านจิ ตพิสัย และประเมิ นความรู ้ ประเมินการคิ ด ประเมิ นการปฏิ บตั ิ
ประเมินการแก้ปัญหา ประเมินการมองตนเพือการดํารงตนอย่างมีความสุขไม่วา่ จะประกอบอาชีพใด และประเมินการ
ดํารงชีวิตทีมุ่งอยูเ่ ย็นเป็ นสุขมากว่าอยูด่ ีกินดี และมุ่งความเป็ นคนดีและเก่ง มากกว่าเป็ นคนเก่งอย่างเดียว
สารสรุ ป
1) นโยบายการประเมินทีสําคัญมี 3 ประการ คือ (1) การประเมินการศึกษา ไม่จาํ กัดเพียงการประเมินการเรี ยน
สอนเท่านัน ประเมินการศึกษาครอบคลุมการประเมินองค์ประกอบของระบบการศึ กษา คือ ประเมินบริ บท ประเมิน
ปัจจัยพืนฐานการศึกษา ประเมินกระบวนการศึกษา ประเมินผลลัพธ์ และประเมินผลกระทบและความพึงพอใขของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยในการศึกษา (2) ให้ทบทวนและพัฒนาระบบการประเมิน มิใช่เน้น "ประเมินผล" (คําว่า Evaluate แปลว่า
ประเมิ น มิ ใช่ ป ระเมิน ผล) แต่เป็ นการประเมิน คนบวงจร ครอบคลุม การประเมิ น กระบวนการ (E1-Evaluation of
Process-Formative Evaluation) ; และประเมินผลลัพธ์ (E2-Evaluation of Products-Summative Evaluation) (3) ในการ
ประเมิ น ผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยน ให้ป ระเมิ น ครบวงจรทังประเมิ น กระบวนการและประเมิ น ผลลัท ธ์ และเปรี ยบ
ความก้าวหน้าด้วย กล่าวคือ ให้ครอบคลุมประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
2) นโยบายการประเมินขององค์กรวิชาชีพ ให้องค์กรวิชาชีพปฎิบตั ิหน้าทีตามกฎหมายประกอบวิชาชีพ และ
ดําเนิ นการตามมาตรา 40 ของธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
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หมวดที 11 การปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา
การบริ ห ารเป็ นการกําหนดอุด มการณ์ นโยบาย มาตรการ และยุท ธศาสตร์ ส่ ว นการจัด การเป็ นการนํานโยบาย
มาตรการ และยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบตั ิเพือให้บรรลุอุดมการณ์ทีกําหนดไว้

สารสรุป
การบริ หาร เป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อสภาสถาบันอุดมศึกษา ส่ วนการจัดการเป็ นความ
รับผิดชอบของอาจารย์ใหญ่หรื อผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา หรื ออธิการบดี สถาบันอุดมศึกษา โดย
ให้สถานศึ กษาและสถาบันอุด มศึกษากําหนดอุดมการณ์ ประกอบด้วย ปรั ชญา ปณิ ธาณ วิสัยทัศน์ และพันธกิ จให้
องค์กรการศึ กษา สถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษามีกฎหมายรอง ระบบการศึกษา และแผนแม่บทวิชาการ กําหนด
ขอบข่ายการบริ หารให้ครบถ้วนเพือให้การบริ หารการศึกษาดําเนิ นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริ มให้การบริ หารและ
การจัด การต้องเน้น การะจายอํานาจ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม และหลี กเลี ยงสภาวะ “พหุ บ ัญชา” และจัดระเบี ยบ
บริ หารราชการในกระทรวงศึกษาธิการโดยคณะเอกัตบุคคลในรู ปสภาหรื อในรู ปคณะกรรมการ
รัฐต้องเลื อกรู ป แบบการบริ หารการศึ กษาระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถินให้เหมาะสม โดยเลือกการ
บริ ห ารแบบอิ ง การปกครอง (Political Area-Based Administration) เป็ นศึ ก ษาธิ ก ารภาค ศึ ก ษาธิ ก ารจัง หวัด และ
ศึกษาธิ การอําเภอ และการบริ หารแบบอิงพืนที การศึกษา (Educational Area-Based Administration) ที จําแนกไปเขต
พื นที การศึ ก ษา (Educational Districts) และเขตพื นที โรงเรี ยน (School Districts) โดยยึ ด หลัก การกํากับ ดู แ ลอย่าง
ใกล้ชิด
การบริ หารการศึกษาแบบผสมีะหว่างแบบอิงการปกครอง และแบบเขตพืนที จะกระทํามิได้ เพราะจะทําให้เกิ ด
ความสับสนในการกระจายอํานาจและการบังคับบัญชา
1) แนวปฏิบัติการบริ หารและจัดการการศึกษา ควรดําเนิ นการตามแนวปฏิบตั ิตามแนวนโยบายทัง 6 ประการ
คือ (1) ให้สถานศึกษาหรื อสถาบันการศึกาต้องกําหนดอุดมการณ์ (Ideology) เพือบอกสภาพเต็มสมบูรณ์ทีเอกกัตเอกัต
บุคคล นิติเอกัตบุคคล หรื อองค์กรต้องไปให้ถึงทําให้สาํ เร็ จ ไปให้ถึง และดํารงอยูใ่ นสภาพนันให้นานทีสุ ด ทํานุบาํ รุ ง
และส่งเสริ มในสภาวะนันมีความสมบูรณ์อยูต่ ลอดเวลาเพือเอาชนะสภาวะทีเกิดขึนแล้วตังอยูไ่ ม่นานแล้วดับสูญไป
อุดมการณ์ ป ระกอบด้วย ปรัชญา ปณิ ธาณ วิสัยทัศน์ และพัน ธกิ จ (2) ทบทวนการบริ หารการศึ กษาระบบเขตพืนที
การศึ กษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยปรับแนวคิด เขต พท การศึกษา เป็ นเขตบริ การการศึกษา และมุ่งพัฒนาที
เขตโรงเรี ยน School District คือ แบ่ง จังหวัดหรื ออําเภอเป็ นเขตพืนที ดังนี (ก) เขตพืนที มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
ยึดจังหวัดเป็ นเขต เขตพืนที ประถมศึกษา ยึดอําเภอหรื อกิ งอําเภอเป็ นเขต ส่ วนเขตพืนที ปฐมวัยศึกษาและการศึ กษา
ตลอดชี วิต (กศ.ตช) ยึด ตําบลเป็ นเขต (ข) เขตพืนที มัธยมศึ กษา และเขตพืนที ประถมศึ กษา แยกเป็ นเขตโรงเรี ยน
(School District) ทีดูแลกลุ่มโรงเรี ยนกลาง เหนื อ ใต้ ออก ของอําเภอ (4-5 กลุ่มตําบล) และ (ค) เขตพืนทีปฐมวัยศึกษา
และการศึกษาตลอดชีวิตอยูร่ ะดับหมู่บา้ น
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2) ให้องค์กรการศึกษา สถานศึ กษา และสถาบันอุดมศึกษามี กฎหมายรอง คื อธรรมนู ญ ระบบการศึ กษา และแผน
แม่ บ ทวิช าการ โดย (1) ให้ องค์กรหลักและองค์กรรองและสถานศึ ก ษาทุ กระดับ มี ธรรมนู ญ องค์กรหลักเพื อเป็ น
กฎหมายรอง (Bylaw) เพือกําหนดระบบและกลไกการบริ หารและการจัด การในส่ วนที กฎหมายหลักมิ ได้กาํ หนด
หรื อไม่มีรายละเอียด ทังนี ต้องไม่ขดั แย้งกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ (3) ให้สถานศึกษาทุก พัฒนา “ระบบ
การศึ กษา” (Educational System) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึ กษา หรื อ
สถานศึกษา เพือกําหนดองค์ประกอบ ขันตอนดําเนินการทีจะประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพือให้
สอดคล้องกับ แผนการศึ กษาชาติซึงเป็ นระบบการศึ กษาชาติ (4) ให้สถานศึกษาและสถาบัน อุดมศึกษา พัฒนาแผน
แม่บทวิชาการ (Academic Master Plan) เป็ นแผนหลักในการบริ หารกิจการของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ในการสนองตอบ
การพัฒนาคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าหมาย เพือเป็ น
แนวทางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการทีสอดคล้องกับระบบการศึกษาตามกรอบเวลาโดยเสนอสภา
สถานศึ ก ษาระดับ ปฐมวัยศึ ก ษา ประถมศึ ก ษา มัธ ยมศึ ก ษา และอุด มศึ ก ษาหรื อ สภาสถานศึ ก ษาเพื ออนุ ม ัติ แ ละ
ประกาศใช้
3) ควรกําหนดและสถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษา กําหนดให้ครอบคลุมการบริ หาร8 ขอบข่ายเป็ นไปอย่างมี
คุ ณ ภาพทั งประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ตาม CASPERLA Model ได้ แ ก่ (1) การบริ ห ารบริ บท (C-Context
Administration) หรื อการบริ หารกิจการชุมชน เพือนําไปสู่ การพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ นและหลักสู ตรสถานศึกษา (2)
การบริ หารวิชาการ (A-Academic Administration) ครอบคลุมหลักสูตร และการเรี ยนการสอน เทคโนโลยีและสื อสาร
การศึ กษา การวัดและการประเมิน (3) การบริ หารกิ จการนักเรี ยน (S-Student Administration) ครอบคลุมการบริ หาร
กิจกรรมนักเรี ยน การพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รี ยน พฤติกรรมการเรี ยน อาหารและโภชนาการ กี ฬา บันเทิ ง พัฒนาการ
ผูเ้ รี ยนในทุกด้าน กองทุนการศึกษา พลานามัย และสวัสดิ การ (4) การบริ หารบุคลากร (P-Personnel) ครอบคลุม การ
ประกาศรับ การคัดเลือก การบรรจุ การพัฒนา การประเมินการทํางาน การให้รางวัล การลงโทษ และสวัสดิ การ (5)
การบริ หารวิสาหกิจสถานศึ กษา (E-Enterprise) ครอบคลุม การหารายได้ของสถานศึ กษา เพืมเติมจากงบประมาณที
ได้รับจากส่ วนกลางและส่ วยท้องถิน เพือให้สถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึ กษาของรัฐ พึงพาตนเองได้ในระดับหนึ ง
แทนการรอรับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐฝ่ ายเดียว (6) การบริ หารทรัพยากร การเงิ นและงบประมาณ (Resource
Administration) ครอบคลุม การจัดสรรงบประมาณ การกํากับดูแล การใช้จ่าย และการเพิมมูลค่าเพิมของทรัพยากร
สถานศึกษา และการประเมินรายรับรายจ่ายของสถานศึกษา (7) การบริ หารลอจิสติกส์ หรื อการบริ หารเกียกกาย (LLogistics Administration) ครอบคลุมการจัด หา เตรี ยมการ และดําเนิ น การเพือให้การจัด การศึ กษาของสถานศึกษา
บรรลุผล ได้แก่ การจัดการอาคารสถานที ถนนหนทาง ยานพาหนะ เสบียงอาหาร โรงอาหาร และสาธารณ4ปโภค และ
(8) การบริ หารทัวไป (A-General Administration) ครอบคลุม การดําเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บเอกสาร
(สารบรรณ) การติดต่อสื อสารหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา งานปฏิ คม (การต้อนรับ พิธีการ พิธีกรรม)
และงานพัสดุของสถานศึกษา
4) การบริ ห ารและการจัดการต้องเน้น การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เพือ ส่ งเสริ มความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ของ
บุคลากร ให้กล้าคิดกล้าทํากล้าคิดนอกกรอบได้ ทุกภาคส่ วนควรมีส่วนร่ วมอย่างแม้จริ ง โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคผลผลิ ต
ทางการศึกษา เพือประกันการได้งานทําทันทีของผูส้ าํ เร็จการศึกษา เลียงการบริ หาร “ระบบเถ้าแก่แบบเดิม” ทีรวมศูนย์
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การตัดสิ นในสังการโดยคนๆ เดียว หรื อการดําเนินการประชุมที ใฟ้ ความคิดเห็นของประธานหรื อใครคนใดคนหนึ ง
เป็ นมติทีประชุมจะทําไม่ได้
5) กําหนดนโยบายและสถานศึกษาทุกระดับควรมีความตกลงกับภาคธุ รกิจ เอกชน อุตสาหกรรมทุกระดับ ใน
การรับเข้าฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ในรู ปบูรณกิจศึกษาและสหกิจศึกษา หรื อการฝึ กงานในรู ปแบบอืน
6) จัด ระเบี ย บบริ ห ารราชการในกระทรวงให้มี องค์ก รหลัก ที เป็ นคณะเอกัต บุ ค คลในรู ป สภาหรื อ ในรู ป
คณะกรรมการจํานวน7 องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการประถมศึ กษา คณะกรรมการการมัธยมศึกษา
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษา คณะกรรมการการศึ กษาตลอดชีวิต คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการ
เทคโนโลยีเพือการศึ กษา เพือพิจารณาให้ค วามเห็ นหรื อให้คาํ แนะนําแก่รัฐมนตรี หรื อคณะรั ฐมนตรี และมี อาํ นาจ
หน้าทีอืนตามทีกฎหมายกําหนด โดยมีการสมาชิกสภาที มาจากการเสนอชือและจับสลาก มากกว่าการเลือกตัง เพราะมี
การ “ล้อกตัว” โดยองค์กรหรื อสมาพันธ์ หรื อซื อเสี ยง
7) ให้มีการกระจายอํานาจให้เป็ นไปตามกฎหมายกําหนด โดยเป็ นการกระจายอํานาจครบถ้วน ในด้านการบริ หาร
วิชาการ การบริ หารบุคลากร การบริ หารทัวไป ทังนี ส่วนกลางจะรวบอํานาจการจัดซื อ จัดจ้าง การแต่งตังและบรรจุครู
อาจารย์ บุคลาการ ไม่ได้ที ขัดต่อบทบัญญัติว่าด้วยการกระจสยอํานาจ ตามมาตรา 39 แห่ ง พรบ.การศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542
8) ควรกํากับดูแลความเป็ นนิ ติเอกัตบุคคลของสถานศึ กษาเพือมิให้เกิ ดปั ญญาการละเมิดมาตรา 59 ของ พรบ.กศ.
แห่ งชาติ 2542 และการทีหน่วยงานของรัฐ มิได้มอบอํานาจตาม มาตรา 39 ในด้านการบริ หารเอกัตบุคคล งบประมาณ
และรู ป แบบสถานศึ กษา เพือนําไปสู่ ค วามเป็ นนิ ติเอกัตบุ ค คลสมบู รณ์แ บบในรู ป ประชารั ฐ คื อ รัฐมอบอํานาจให้
ประชาชนดําเนินการเอง หรื อ รัฐประชา คือ รัฐมอบงบประมาณให้เป็ นสถานศึกษาเอกชนในกํากับ (Charter Schools)
9) การพัฒนาทักษะสําหรับพุทธศตวรรษ 26 โดยเฉพาะ "ทักษะการเป็ นผูน้ าํ แบบเบ็ดเสร็ จ" Executive FunctionsEF"
10) กําหนดบทบัญญัติ มิให้การสังการใดๆ เกิดจากคนๆ เดียว (Single command) ยกเว้นในเวลาเกิดภัยพิบตั ิ ภาวะ
สงคราม หรื อภาวะฉุกเฉิน ทีหากรอมติทีประชุมจากคณะเอกัตบุคคล จะเกิดความเสี ยหายต่อองค์กร หรื อส่วนรวม
11) การตัด สิ น สังการต้องอาศัยอํานาจจากคณะกรรมการตามกฏหมายเท่ านัน ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งจะใช้อาํ นาจใน
ตําแหน่งหน้าทีให้โทษ ผูท้ ีเห็นต่างหรื อคัดค้านจะกระทํามิได้ การยริ หารต้องเน้นการมีส่วนร่ วม เพือสอนงานผูบ้ ริ หาร
รุ่ นใหม่ และส่งเสริ ม "พหุกบาล" Plural Headed Leadership
12) กําหนดบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารระดับสู งเพือให้มีภูมิคุม้ ดีกนั “ไวรัสบ้าอํานาจ” และ “ไวรัส
ทัศนะบอด” (คือมีความโลภ โกรธ หลง บังตา)
13) ควรกระตุ่นพัฒนาระบบบริ หารทีเหมาะกับเมืองไทย ไม่นาํ ระบบจากต่างประเทศมาใช้โดยขาดการวิจยั ความ
เหมาะสมและเข้ากันได้ (Compatibility Research) ปัจจุบนั ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และ
ปริ ญญาเอกจากหลักสูตรต่างประเทศนําหลักการทฤษฎีมาในในบริ บทไทย พิสูจน์แล้วว่า หลายเรื องไม่เหมาะกับการ
บริ หารงานในเมืองไทย
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14) ควรทบทวนการกําหนดคุณสมบัติ การแต่งตัง บทบาทหน้าที ผูด้ าํ รงตําแหน่ งบริ หารระดับ เลขาธิ การ อธิ บ ดี
อธิ การบดี และตําแหน่ งอืนระดับ 10 เป็ นต้น ไป ให้เป็ นผูน้ ําวิชาการและวิชาชี พที มี ผลงานประจักษ์ และ เป็ นมือ
ประสานความร่ วมมือของบุคลากรทุกฝ่ ายและทุกคน.เพือป้องกันการแต่งตังพรรคพวกตนเองที
ขาดประสบการณ์ และ “มือไม่ถึง” มาเป็ นเจ้ากระทรวงและผูบ้ ริ หารระดับสูง

หมวดที 12 การปฏิรูปเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะศาสตร์ทีว่า ด้วยวิธีการ เป็ นการประยุกต์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพ (วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ (จิ ตวิทยา มานุ ษยวิทยา สังคมวิทยา นิ เทศศาสตร์ ) และแนวคิดปั ญญา
ทัศนศาสตร์ (จิตปั ญญาศึกษา ทฤษฎี ผุดรู้นิยม และญาณวิทยา) เพือมาใช้ในปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการศึกษาด้วยการ
จัด ระบบและออกแบบระบบ การกําหนดรู ป แบบพฤติ กรรม การพัฒ นาวิธีการและเทคนิ คการศึ กษา การสื อสาร
การศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัดการทางการศึกษา และการประเมินทางการศึกษา

สารสรุป

แนวดคิดเทคโนโลยีการศึกษามี 3 แนวคิด
1) แนวคิดทางวิท ยาศาสตร์ กายภาพ (Physical Science Concepts) เป็ นแนวคิดที เกี ยวกับ การประยุกต์หลัก
วิท ยาศาสตร์ ธรรมชาติ และวิท ยาศาสตร์ ป ระยุกต์ได้แ ก่ วิศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มาใช้ในการประดิ ษ ฐ์
เครื องมืออุปกรณ์ทางการศึกษา โดยนักเทคโนโลยีการศึกษาได้พฒั นาวัสดุ (สิ งสิ นเปลือง เช่น ชอล์ก กระดาษ ดินสอน
ฯลฯ และอุปกรณ์ (เครื องมือทีมีความคงทนถาวร เช่น เครื องฉาย เครื องเสียง โต้ะ เก้าอี กระดาน ฯลฯ)
2) แนวคิ ด และหลักการทางพฤติ กรรมศาสตร์ (Behavioral Science Concepts) เป็ นแนวคิ ด ที เกี ยวกับ กับ
พฤติกรรมมนุษย์ ที ไม่สามารถวัดหรื อสังเกตได้ง่ายด้วยวิทยาศาสตร์ กายภาพ มาใช้ในการออกแบบระบบการศึ กษา
และการเรี ยนการสอน ได้แก่ หลักการทางจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา นิ เทศศาสตร์ )
3) แนวคิดและหลักการทางปั ญญาทัศนศาสตร์ (Illuminating Science Concepts) เป็ นแนวคิดทีเกียวกับการ
ประยุกต์สภาวะทีไม่สามารถสังเกตหรื อพบเห็นด้วยหู ตา จมูก ลิน และสัมผัสทางได้มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมที
ลึ ก ซึ ง ได้แ ก่ หลัก การทางจิ ต ปั ญ ญาศึ ก ษา (Contemplative Education) ญาณวิท ยา (Epistemology) และผุด รู้ นิ ย ม
(Enlightenment) มาวิเคราะห์และออกแบบระบบการศึกษาและการเรี ยนการสอน
แนวทางการปฏิรูปเทคโนโลยีการศึกษา
1) การปฏิ รูปเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา ให้ดาํ เนิ น ตามแนวปฏิบตั ิ 7 ประการ คือ (1) กําหนดให้วิชาชี พ
การศึกษาประกอบด้วยองค์สาม เรี ยกว่า “ไตรยางค์วชิ าชีพ (Professional Triad) ” โดยมีสถาบันการผลิตนักการศึ กษามือ
วิชาชี พ นักวิท ยาศาสตร์ การศึ กษา และนักเทคโนโลยีการศึ กษา (2) กําหนดให้ เทคโนโลยีการศึ กษาเป็ นวิชาชี พที มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และกําหนดให้มีอตั ราครู เทคโลยีการศึกษาในสถานศึกษาและอัตรานักเทคโนโลยีการศึ กษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (3) จัดให้มีการพัฒ นาระบบและการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในระดับ ชาติ ระดับภูมิภาค จังหวัด
อําเภอ ระดับจังหวัด ระดับ อําเภอ และระดับ ท้องถิน เพือเสริ มสร้างประสิ ท ธิ ภาพการเรี ยนการสอนและฝึ กอบรม (4)
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พัฒนาเครื อข่ายโทรคมนาคมการศึกษาด้วยการสรรคลืนความถี สื อตัวนําและโครงสร้างพืนฐานอืนทีจําเป็ นต่อการส่ ง
วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม เทคโนโลยีและสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื อสารในรู ปอืน เพือ
ใช้ประโยชน์สาํ หรับการศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) เพือให้ความรู้ไปปรากฏทุกทีทุกเวลา (5) ให้มีการ
พัฒนาบุ คลากรเทคโนโลยีและสื อสารการศึ กษาตามข้อ (2) ทังด้านผูผ้ ลิต และผูใ้ ช้เทคโนโลยีเพือการศึกษา เพือให้มี
ความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทังการใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม มี คุ ณภาพ และประสิ ท ธิ ภาพ (6)
กําหนดให้ครู อาจารย์ และผูเ้ รี ยนมีสิทธิ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในโอกาส
แรกทีทําได้ เพือให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอทีจะให้ครู อาจารย์ใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์แก่นกั เรี ยน นิ สิต นักศึกษา และ (7) กําหนดให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การศึ กษาให้ครอบคลุม7 ขอบข่อบข่าย ได้แก่ การจัดระบบและออกแบบระบบ การกําหนดรู ป แบบพฤติ กรรม การ
พัฒนาวิธีการและเทคนิ คการศึกษา การสื อสารการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัดการทางการศึ กษา
และการประเมินทางการศึกษา
2) ในการจัดให้มีการพัฒนาระบบและการใช้เทคโนโล ยีการศึ กษาในระดับ ชาติ ระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับท้องถิน เพือเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนและฝึ กอบรม มีแนวทางคือ
(1) ให้จดั ตัง “หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา” ในสถานศึกษา หรื อ “ศูนย์ฝสํานักเทคโนโลยีการศึกษา” ในสถาบันอุดมศึกษา
(2) มีอตั ราครู เทคโนโลยีการศึกษาที มีความเชียวชาญในการจัดระบบและพัฒนาระบบการศึกษาประจําสถานศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา
3) การนํานวัตกรรมประเภทเทคนิ คและวิธีการจากต่างประเทศมาใช้ จะต้องผ่านการวิจยั ตรวจสอบความ
เหมาะสมในแง่ผลดีผลเสี ย และผลร้ายต่อระบบความคิด ประเพณี และวัฒนธรรมไทย หรื อ เมือมีกฎหมายห้ามนําพืช
และสัตว์เข้าประเทศโดยไม่ตรวจสอบ ก็ยิงต้องตรวจสอบเชือความคิดผิดๆ ทีไม่เหมาะสมให้เข้มงวดขึน

หมวดที 13 การปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
การพัฒนาครู ให้เป็ นนักวิชาชีพชันสู ง สถาบันครุ ศึกษา (วิทยาลัยครู วิทยาลัยการศึ กษา คณะการศึ กษา และคณะครุ
ศาสตร์)

สารสรุ ป

หลักการจัดสถาบันครุศึกษา มีดงั นี
(1) บริ บทการพัฒนานักวิชาชีพการศึกษา ควรประกอบด้วย 3 ส่วน ตามไตรยางค์วชิ าชีพ คือ (1) การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ คือ สํานักวิชาประสบการณ์วชิ าชีพการศึ กษา (2) การให้ความรู ้ดา้ นวิชาการศึ กษา (วิชาครู ) และ
วิชาสาระที จะนําไปสอนนักเรี ยน คือ สํานักวิชาวิทยาการการศึกษา และ (3) ความรู ้ทีเกียวศาสตร์ทีว่าด้วยวิธีการ คือ
สํานักวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
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(2) ปั จจัยพืนฐานในการพัฒนานักวิชาชีพการศึกษา สถาบันครุ ศึกษาต้องมีอุดมการณ์ บุคลากร นิสิตนักศึกษาครู
โครงสร้ างพื นฐาน สิ งอํานวยความสะดวก อาคารเรี ย น มี ห้ องเรี ยนที มี สื อการสอน (วัส ดุ อุ ป กรณ์ และวิธี ก าร)
ครบถ้วนตามประเภทห้องเรี ยนทีแตกต่างไปตามศาสตร์หรื อสาขาวิชา แต่ทีสําคัญอย่างยิง ได้แก่ อุดมการณ์ ครู อาจารย์
และนักเรี ยนครู ระบบการพัฒนาครู และกลไก การพัฒนาครู
(ก) อุดมการณ์ หมายถึงภาพเต็มที ต้องไปให้ถึง อัตสัมฤทธิ คติ (Self-Efficacy) คือความเชื อมันว่าจะทําได้
สําเร็ จ บังคับ ใจให้เอาชนะอุปสรรคที กันขวางความสําเร็ จ ประกอบด้วย ปรัชญา (แนวคิ ดแนวทางการดําเนิ น การ)
ปณิ ธาน (ภารกิจหลักทีต้องทําให้ปรัชญาเป็ นจริ ง) วิสัยทัศน์ (ภาพแห่ งความสําเร็จชีนําทาง) และพันธกิจ (ความมุ่งมัน
ตังใตทีจะแปลงภาพความสําเร็ จให้เป็ นจริ ง) ในการผลิตนักวิชาชีพการศึกษา
(ข) ครู อาจารย์ทีมาสอนที มีวิญญาณความเป็ นครู เต็มใจเป็ นครู เลือกเรี ยนครู จากดวงใจ และภาคภูมิใจใน
ความเป็ นครู และไม่ห วังโลกี ยทรัพย์จ ากความเป็ นครู และมีค วามเชื อว่า การให้ค วามรู ้เป็ นยอดวิชาชี พ เพราะแม้
ค่าตอบแทนเป็ นเงินบาทจะน้อย แต่ส่วนชดเชยเป็ นอริ ยทรัพย์ คือบุญ
(ค) นิสิตนักศึกษาครู (Student Teachers) คือ ผูท้ ีเข้ามาเรี ยนเพือเป็ นครู ด้วยความจริ งใจ (ไม่ใช่ ครู ทีมาเป็ น
นักศึ กษาเพื อเรี ยนให้ได้ใบประกอบอาชี พ ที บางคนใช้ค าํ ว่า Teacher Students) ปั ญหาที พบคื อ ผูท้ ี จะมาเรี ยนครู
จํานวนมากขาดวิญญาณความเป็ นครู และมีสติปัญญาอยูใ่ นระดับปานกลางหรื อตํากว่า จึงขาดพลังทีจะช่วยจรรโลงใจ
นักเรี ยนให้ยดึ มันในทางแห่งความดี
(ง) ระบบการพัฒ นาครู ครอบคลุ ม องค์ป ระกอบ และขันตอนในการพัฒ นาครู เพื อเป็ นนัก วิช าชี พ มี
ความสําคัญมาก สถาบันครุ ศึกษาต้องพัฒนาระบบการผลิตครู เป็ นของตนเอง ปั ญหาของระบบการผลิตครู ไทย คือขาด
ระบบของตนเอง แต่ จดจําหรื อนําเอาระบบของต่ างชาติมาใช้ ผลิตครู ของตนเอง ดังที เคยหลงทางมากว่าร้ อยปี
(จ) กลไก เป็ นแนวปฏิบตั ิทีจะนําพาองค์ประกอบและขันตอนของระบบผลิตครู ประกอบด้วยกฎระเบียบ
แนวปฏิบตั ิ ข้อปฎิบตั ิ คู่มือและเอกสารสนับสนุนต่างๆ
(๑) กระบวนการผลิตครู กระบวนการผลิตครู หมายถึง กระบวนการและขันตอนทีสถาบันครุ ศึกษาจัดหา
จัดให้ และจัดทํา เพือให้นิสิตนักศึกษาครู มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์พร้อมทีจะออกไปประกอบอาชีพ
ครู ตามแนวทางทีสถานครุ ศึกษาเห็นว่า เหมาะสมกับนักศึกษาทีสุ ด
หลักการผลิตครู ทีถูกต้องคือ หากต้องการให้นิสิตนักศึกษาครู มีพฤติกรรมการสอนและใช้วธิ ี การสอน
อย่างไร สถาบันครุ ศึ กษาต้องจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้พฤติกรรมการสอนและวิธีการสอนนันกับ นิ สิต
นักศึกษาครู
เมือสถาบันครุ ศึกษาไม่มีนวัตกรรมการสอนใหม่ๆ ให้นิสิตนักศึกษาครู ได้สัมผัส ก็ไม่สามารถนําวิธีการสอนแบบ
ใหม่ๆ ไปใช้ ตรงกันข้าม พอทราบว่า ฝรังคิดวิธีการสอนแบบใหม่ ก็นาํ มาใช้สอน โดยไม่ศึกษาวิจยั ว่าเหมาะสมกับ
บริ บทไทยหรื อไม่ เมือนํามาใช้พอควรกับเวลา ประหนึ งไฟไหม้ฟาง ก็เปลียนไปนําเข้าวิธีการสอนใหม่ ไม่ถึงสองปี ก็
เลิก แล้วไปนําเข้าวิธีการสอนใหม่เข้ามาอีก
(๒) ผลลัพธ์ ของการผลิตครู หมายถึงการประเมินสมีรถนะ ความรู ้ความสามารถในการสอนทีครบวงจร
และครอบคลุมทุกพิสยั ทังคุณธรรมจริ ยธรรม ความรู้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะส่ วนเอกัตบุคคล และทักษะการสื อสาร
ที เป็ นองค์ป ระกอบสําคัญของความเป็ นครู จําเป็ นต้องมีการประเมิ น อย่างต่ อเนื องตังแต่นิ สิตนักศึกษาครู เข้าเป็ น

27

นักศึกษา การประเมินผลลัพธ์ทีถูกต้องคือ การประเมินจากสภาพจริ ง ในสถานการณ์การสอนจริ ง โดยการกําหนด
ขันตอนให้นิสิตนักศึกษาครู ได้เข้าสู่กระบวนการ 3 ขัน เช่นเดียวกับวิชาการแพทย์หรื อวิชาชีพอืน ได้แก่ (1) การศึกษา
วิชาการศึกษา (Educational pedagogy) (2) การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ (Pre-Clinical teaching) และ (3) การปฏิบตั ิการ
สอนจริ ง (Clinical teaching) ภายใต้การกํากับดูแลของครู พีเลียงมืออาชี พ (มิใช่การฝึ กสอน) โดยมีการประเมินผลลัพธ์
ทีสอดล้องกับกระบวนการผลิตครู
2) แนวนโยบายการพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
รัฐต้องให้ความสําคัญในการสร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่ง และผูม้ ีวญ
ิ ญาณความเป็ นนักการศึกษาอย่างมาศึกษา
ในสถาบันครุ ศึกษา ได้แก่วิทยาลัยการศึ กษา คณะครุ ศาสตร์ และคณะศึ กษาศาสตร์ แนวนโยบายสําคัญมี 5 ประการ
คือ (1) สร้างแรงจู งใจให้คนอย่างมาเรี ยนการศึ กษาด้วยการให้ทุน การศึ กษา และมี เงิ นเดื อนประจําในแนวเดี ยวกับ
ทหารและตํารวจ (2) เมือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชี พการศึกษาต้องมีเงินเดือนและสวัสดิการ ไม่ดอ้ ยกว่าวิชาชี พ
ชันสู งอืน เพราะครู รักษาโรคความไม่รู้หรื ออวิชชา จึงต้องใช้ความรู ้ความสามารถ จึงต้องมีบญ
ั ชี เงินเดือนเอกเทศ เช่น
เดียวกัยอัยการและยุติธรรม เพือจะได้ผูท้ ีมีคุณธรรมและความรู้ความสามารถมาเป็ นครู อาจารย์ (3) ควรกําหนดแนว
ทางการผลิตครู ปริ ญญาในทิศทางเดียวกับการผลิตนักวิชาชี พอืนทีได้ประสบความสําเร็จมาแล้ว อาทิ วิชาชีพแพทย์ (4)
ควรกําหนดเป็ นกฎหมายให้สถานศึกษาต้องทําหน้าทีเป็ นแหล่งจัดประสบการณ์วชิ าชีพการศึกษา ในขันตอนทีสถาบัน
ครุ ศึ ก ษากําหนด และ (5) การประเมิน การผลิ ต นักวิชาชี พ การศึ กษาควรเน้น การประเมิ นสภาพจริ ง มากกว่า การ
ประเมินด้วยการสอบ
3) รู ปแบบการผลิต ครู ปริ ญญา ให้สถานครุ ศึกษาดําเนิ น การตามแนวปฏิบ ัติ ประการ คือ (1) การเรียกชื อ
สถาบันครุศึกษา ควรเป็ น คณะการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา หรื อ "วิทยาลัยคุรุศาสตร์" เพือให้สามารถจัดตังสํานักวิชา
(Schools) ด้านประสบการณ์วิชาชีพ ด้านวิทยาการการศึ กษา และเทคโนโลยีการศึ กษา (2) การจัดการศึกษาสํ าหรั บ
สายการผลิตครู ควรจัด 4 แบบ แต่ละแบบมีขนตอนในพิ
ั
จารณาออกใบอนุญาตประกอบอาชีพครู ต่างกัน ประกอบด้วย
หลักสูตรครู 4 ปี (สู ตร 1-2-1) หลักสู ตรครู 5 ปี (สูตร 2-2-1) หลักสูตรครู 6 ปี (สู ตร 2-3-1) และหลักสู ตรครู 2 ปี (สู ตร
4+2) คือแบบจบไม่จบปริ ญญาครู แต่การจัดการหลักสูตรครู 2 ปี (สูตร 4+2 ปี )
หลักสู ต รครู 4 (สู ตร 1-2-1) หลักสู ตรนี ไม่เหมือนหลักสู ตรครู 4 ปี ที เคยผลิ ตครู แม้จะ ใช้เวลาเรี ยน 4 ปี
เหมือนกัน ผูส้ ําเร้จการศึ กษา จะได้รับปริ ญ ญา คุรุศาสตรบัณฑิ ต (ค.บ.) หรื อ ศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต (กศษ.บ.) หาก
ต้องการใบประกอบอาชี พต้องไปทําการสอนจริ งอี ก 1 ปี ระหว่างเวลา "สอนจริ ง" 1 ปี นิ สิ ตนักศึ กษาครู ต้อ งทํา
วิจยั ค้นคว้าอิสระ 3 นก. เป็ นวิจยั ในชันเรี ยนเพือแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน
หลักสู ต ร 5 ปี (สู ต ร 2 2 1) นิ สิ ตนัก ศึ กษาเรี ยน 5 ปี ได้ใ บอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ทัน ที ห ลัง ผ่านการ
ประเมิ น จากสภาวิ ช าชี พ การศึ ก ษา เป็ นรู ป แบบการผลิ ต ครู ป ริ ญญา ที เน้น การ “ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ” ใน
สถานการณ์จาํ ลอง และ “ทําการสอนจริ ง” ในโรงเรี ยนจริ ง ภายใต้การกํากับดูแลของครู พเลี
ี ยงและอาจารย์นิเทศก์ และ
มีการเสนอสานิพนธ์ทีเน้นการวิจยั การเรี ยนการสอน เพือพัฒนาวิธีการหรื อเทคนิคการสอนใหม่
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หลักสู ตร 6 ปี (สู ตร 2 2 2) นิ สิตนักศึ กษา เรี ยน 6 ปี สําเร็ จการศึ กษาและผ่านการประเมิน แล้ว จะได้รั บ
ใบอนุ ญ าตประกอบวิชาชี พการศึ กษาจากสภาวิชาชี พการศึ กษา โดยจะต้องทําวิทยานิ พนธ์ เพือเป็ นส่ วนหนึ งของ
การศึกษา เน้นการวิจัยเพือพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน ตามรู ป แบบนี จะเป็ นการผลิตครู ปริ ญญาทีเทียบเคียง
แนวทางการผลิตแพทย์ปริ ญญา (ตามสูตร 1 2 3 คือเรี ยนเตรี ยมแพทย์ Pre-med 1 ปี ฝึ กเตรี ยมเป็ นแพทย์ Pre-clinic 2 ปี และ
รักษาจริ ง Clinic 3 ปี ภายใต้การกํากับของอาจารย์แพทย์
หลั ก สู ต ร 2 ปี (สู ต ร (4+2) สํ าหรั บ ผู ้ที สํ าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ใ นสาขาวิช าที ต้อ งการ อาทิ
วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ข พยาบาล ฯลฯ มาแล้ว เข้าศึ กษาวิชาการศึกษา 2 ปี
เมือสําเร็ จการศึกษาและผ่านการประเมินจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษาจากสภาวิชาชีพการศึกษา
การผลิตครู ทงั 4 แบบนี นิ สิตนักศึ กษาเป็ นคนกําหนดเอง หรื อ สถาบันครุ ศึกษาจะกําหนดผลิตครู ปริ ญญา
แบบใดแบบหนึงก็ได้ โดยสภาวิชาชีพฯ รับรองและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทุกกรณี .

หมวดที 14 การปฏิรูปสภาวิชาชีพ
สภาวิชาชี พการศึกษา คือ คุรุสภา ต้องประกอบด้วยนักการศึกษามื ออาชี พ เป็ นอิสระและปลอดจากการครอบงําทาง
การเมือง ทําการประเมิน ความรู ้ความสามารถและสมี รถนะเพือการออกใบอนุ ญาตประกอบอาชี พ โดยไม่กา้ วก่าย
กระบวนการผลิตของสถาบันครุ ศึกษา ดําเนินการโดย “สภานักวิชาชีพการศึกษา” ทีมีการเลือกตังตัวแทนครู ผูบ้ ริ หาร
และบุคลากรการศึกษา

สารสรุป
การพัฒนานักวิชาชี พการศึกษาให้ดาํ เนิ น การตามแนวนโยบาย ประการ (1) ปรั บกฎหมายสภาวิชาชี พการศึ กษาให้
สอดคล้องกับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2) ให้สภาวิชาชีพการศึกษาเน้นบทบาทหน้าทีในการ
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ กํากับ ดูแล การปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชี พ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทังการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ซึ งเป็ นการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็ น
วิชาชีพชันสูง สภาวิชาชีพต้องไม่สังกัด หรื ออยูใ่ ต้กระทรวงศึกษาธิ การ (3) คณะกรรมการสภาวิชาชีพ มีคณะกรรมการ
ซึ งสภาชิกสภาวิชาชีพการศึกษาเลือกกันเอง เพือให้ปลอดจากอํานาจการเมือง (4) คณะกรรมการสภาวิชาชีพมีอาํ นาจ
ประเภทและทดสอบความรู้ความสามารถเพือออกใบอนุญาต ไม่มีอาํ นาจรับรองหลักสูตรหรื อรับรองปริ ญญาที เป็ น
อํานาจสภามหาวิทยาลัย บทบัญญัติตามมาตรา 40 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทีห้ามสภาวิชาชีพ
ก้าวก่ายกระบวนการผลิตบัณฑิตของนักศึกษา และกฎหมายหลักของมหาวิทยาลัยกําหนดให้สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
หลักสูตรและปริ ญญา สภาวิชาชีพการศึกษาจึงไม่มีอาํ นาจรับรองหลักสู ตรหรื อรับรองปริ ญญา (5) ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานวิช าชี พ มี ห น้าที ตรวจสอบสมี รถนะของบัณฑิ ตครู ว่า มีค วามรู้ ค วามสามารถ และสมี รถนะวิชาชี พตาม
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มาตรฐานหลักสูตรทีกําหนดหรื อไม่ โดยปฏิบตั ิหน้าทีสําคัญตามทีกฎหมายกําหนด คือ “พิจารณาการออกใบอนุญาต
ให้ แก่ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ ทางการศึ ก ษา และการพักใช้ หรื อเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต” และ“กํากับ ดู แลการปฏิ บ ัติต าม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึ กษา” โดยไม่ไปกํากับดูแลกระบวนการผลิตบัณฑิต ใน
กํากับ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา อาทิ การตรวจสอบวิธี ก ารเรี ยนการสอน สั ด ส่ ว นอาจารย์ต่ อ
นักศึ กษา การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ และการจัดกิ จกรรมเสริ มวิชาชี พ และการรับรองปริ ญญาเพือออกใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพการศึกษา (6) สภาวิชาชีพการศึกษาต้องมีความเป็ นอิสระขององค์กรวิชาชีพกฎหมายสภาวิชาชีพ ต้อง
ปรั บ กฎหมายสภาวิช าชี พ ให้ รั ฐ มนตรี ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที สภาวิช าชี พ การศึ ก ษาสั ง กัด ดํารงตําแหน่ ง
“สภานายกพิเศษ” ส่ วนคณะกรรมการให้มีการเลือกตังโดยสมาชิ กสภาวิชาชีพซึ งประกอบด้วยสมาชิกสภาวิชาชีพและ
คณบดีหน่วยงานผลิตบัณฑิตวิชาชีพ เมือได้คณะกรรมการสภาวิชาชีพ แล้วคณะกรรมการละเลือกนายกสภา และอุป
นายสภาภายในระยะเวลาที กฎหมายกําหนด ทังนี เพือให้เป็ นอิสระจากการครอบงําจากกระทรวงทบวงกรมที เกียวการ
ผลิตบัณฑิต เพือจะได้พิจารณาออกใบอนุญาต และกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึ กษาอย่างปราศจากอคติ (7) รัฐต้องกําชับให้ปรับกฎหมายสภาวิชาชี พการศึ กษา ให้สอดคล้องกับ
มาตรา 40 ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 วรรค 3 ระบุว่า “การตรากฎหมายเพือจัดระเบียบการ
ประกอบอาชี พ ตามวรรคสอง ต้อ งไม่ มี ล ัก ษ ณะเป็ นการเลื อ กปฏิ บ ั ติ หรื อก้ า วก่ า ยการจั ด การศึ ก ษาของ
สถาบันการศึกษา” จึงต้องปรับการดําเนินของสภาวิชาชีพการศึกษา มิให้กา้ วลําไปรับรองหลักสูตร การรับรองปริ ญญา
เพราะเป็ นอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการอนุมตั ิ หลักสู ตร จึ งเกิ นอํานาจขอบสภาวิชาชี พทีจะรับรอง รวมทังการ
รับรองหลักสูตร ซึ งเป็ นอํานาจสภามหาวิทยาลัยทีจะอนุมตั ิหลักสูตร และแจ้งให้สกอ. รับทราบ

หมวดที 15 การปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เป็ นสภาวะความเจริ ญงอกงามที สมาชิ กในองค์กรได้แก่ เจ้าของ หรื อผูก้ ่อตัง
บุคลากร และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ร่ วมกัน รังสรรค์โดยสังสมตังเวลาที จัดตังองค์กรจนถึ งปั จจุบ ันจากอุดมการณ์ ค่านิ ยม
ความเชือ ข้อห้าม สัญลักษณ์ พิธีกรรม พิธีการ และความเป็ นมาขององค์กรที พัฒนาสังสมอย่างต่อเนื องยาวนาน เพือ
บ่งบอกและกํากับวิถีชีวติ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และความประพฤติของผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรสะท้อนภาพทีบ่งบอกความเป็ นองค์กรในแนวบวกหรื อลบ เพือสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และ
แนวปฏิบตั ิในการดําเนินงานองค์กร

สารสรุป
1) การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา มีแนวโยบายการปฏิรูป 6 ประการ คือ (1) ส่ งเสริ มสถานศึกษา
ให้กาํ หนดองค์ป ระกอบวัฒนธรรมองค์กรที เหมาะสม (2) กําหนดให้สถานศึกษาพัฒนาธรรมนูญสถานศึกษา และ
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บรรจุวฒั นธรรมองค์กรให้เป็ นส่ วนหนึ งของธรรมนูญสถานศึกษา (3) พัฒนาระบบการศึกษาประจําสถานศึกษาเพือ
กําหนดองค์ประกอบและกระบวนการดําเนิ น งานสถานศึ กษาด้านการวิเคราะห์ บ ริ บ ท วิชาการ นักเรี ยนนักศึ กษา
บุคลากร วิสาหกิจสถานศึ กษา ทรัพยากร การเงิน และงบประมาณ ลอจิ สติกส์ และการบริ หารทัวไป (4) กําหนดให้
สถานศึ กษาพัฒ นาแผนแม่บ ทวิชาการเป็ นแผนหลัก ของแผนแม่ บ ทการบริ ห าร บริ ก าร และทํานุ บ ํารุ ง ส่ งเสริ ม
ศิ ล ปะวัฒ นธรรม (5) กําหนดวัฒ นธรรมองค์ก รแนวบวก เพื อความยังยื น ปลอดการแบ่ ง แยก การทํา งานเพื อ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่ วนกลุ่ม และกลมกลื นกับ วัฒนธรรมชุม ชนที สถานศึ กษาตังอยู่ (6) มี การประเมิ น และ
ปรับ เปลี ยนวัฒนาธรรมองค์กรอย่างต่อเนื อง เพือส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรที ดี และขจัด วัฒ นธรรมองค์การที เป็ น
อุปสรรคขวางกันความเจริ ญงอกงามขององค์กร
2) ในการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษาให้มีแนวปฏิบตั ิดงั นี (1) ให้สถานศึกษาพัฒนาวัฒนาองค์กร
เพือสะท้อนอุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์) สัญลักษณ์ และแนวปฏิบตั ิ ทีจะน้อมนําให้บุคลากรรวมพลังกายใจ
พัฒ นาองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย เพือเสนอคณะกรรมการให้ความเห็ นชอบและประกาศใช้ (2) ให้สถานศึ กษากําหนด
วัฒนธรรมองค์กรสําหรับพิธีกรรมและพิธีการในสถานศึ กษา (3) ให้สถานศึ กษาพัฒ นาระบบและกลไกการสรรหา
คัดเลือก จัดจ้าง บรรจุ การพัฒนา และการบําเน็จ ความดี ความชอบในรู ป รางวัล เข็มหรื อโล่สัญลักษณ์ ใบประกาศ
เกียรติคุณ พิธีกรรมและพิธีการมอบและรับเพือเป็ นเกี ยรติยศสําหรับ ผูใ้ ห้และผูร้ ับ (4) ให้สถานศึ กษาพัฒ นาระบบ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และแนวปฎิ บ ัติที จะทําให้นักเรี ยนเติ บ โตเป็ นผูใ้ หญ่ที มี หลักธรรมประจําใจและเป็ น
ประชาชนที มีคุณภาพ เป็ นผูม้ ีความรู้คู่คุณธรรม สมกับการได้เกิ ดในดิ นแดนศักดิ สิ ทธิ แห่ งพระพุทธศาสนา (5) ให้
สถานศึ กษาพัฒนาระบบการปฏิบ ัติงานของบุคลากรในสถานศึ กษาเพือเป็ นแนวทางในการบริ ห าร จัดการและการ
ดําเนินงานที มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตนเพือให้มีประสิ ทธิ ผลคือบรรลุเป้ าหมายและมีประสิ ทธิภาพ คือ มี
คุณภาพ คุม้ ค่าการลงทุ นด้านแรงงาน แรงกาย แรงใจและแรงทรั พย์ (6) ให้ส ถานศึ กษาพัฒนาระบบการพัฒนาอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ และแนวปฏิบตั ิเพือให้สถานศึกษาเป็ นสถานศึกษาที จะผลิตประชาชนทีมีคุณภาพออกไปเป็ น
กําลังในการพัฒ นาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (7) ให้สถานศึ กษาพัฒนาสถานศึ กษาเป็ นเวที
จําลองสังคมในด้านเป็ นองค์กรเรี ยนรู ้ ด้วยการพัฒนาศูนย์ความรู้และแรจัดการความรู ้ เพือให้นกั เรี ยนเติบใหญ่เป็ นผูร้ ู ้
จักแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื องจาก เทคโนโลยีสารสนเทศและสื อสารที พัฒนาอย่างไมหยุดยัง พัฒนาและส่ งเสริ ม
ทักษะชีวิต ทักษะการประกอบสัม มาอาชีวะ และป้ องกันการดํารงชี วิตตามปรากฏการณ์ “ความรู้ ท่วมหัว เอาตัวไม่
รอด” (8) ให้มีการปรับวัฒนธรรมองค์ ทีเน้นความเป็ นไทย แต่ยดึ หยุ่นบูรณาการความเป็ นภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และ
สากล (9) ส่ งเสริ มสนับสนับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้ความเสมอภาค เสรี ภาพ ภารดรภาค ไม่กีดกันทาง
ศาสนาหรื อลัทธิความเชื อ ทุกชาติทุกภาษา ลัทธิ ความเชือถือว่าเป็ นความงดงามความศิวิไลตามเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติ
แต่ตอ้ งไม่เป็ นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล *สร้างกิจกรรมแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ (10) ส่งเสริ ม
ให้สมาชิกสถานศึกษาพัฒนากรอบการประพฤติของคงผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ นักเรี ยน บุคลากรอืน เพือฝึ กฝนจนซึมซับ
เป็ นจริ ตหรื อนิ สัย และกลายเป็ นลักษณะประจําตัวนักเรี ยน เมือเรี ยนจบแล้ว อาทิ วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
พิธีการไหว้ครู (เช่น ครู ไม่ควรนังตอนนักเรี ยนสวดปาเจรา แต่ครู ควรลุกยืน พนมมือ ระลึกถึงครู อาจารย์ตนเอง เมือถึง
เวลาเด็กมอบดอกไม้ ค่อยนังลง (11) ให้สถานศึกษา กําหนดวามสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ กับ นักเรี ยน
นักศึ ก ษาและผูเ้ รี ย น อาจารย์กับ ครู อาจารย์ด ้ว ยกัน ความสัม พัน ธ์ ระหว่างครู อาจารย์กับ ผูบ้ ริ ห ารและบุ ค ลากร
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สนับสนุน ความสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์กบั ครู อาจารย์ดว้ ยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน (12)
ให้สถานศึ กษาพัฒ นาระบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร เพือพัฒนาและปรับปรุ งวัฒนธรรมองค์กรให้เอือต่อการอยู่
ร่ วมกัน ส่งเสริ มอัตสัมฤทธิ คติ (Self-Efficacy) คือ ทัศนคติทีว่า “เราทําได้” หมายถึง ความเชือมันว่าตนจะทํางานให้
สําเร็ จตามเป้ าหมายของสถานศึกษา.

หมวดที 16 การปฏิ รู ป การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายนอก
โดยที มี ค วามสับ สนและแนวปฏิ บ ัติ ใ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษา
ภายนอก หลายประการ จึงจําเป็ นทีจะต้องปฏิรูปเพือให้ประสิ ทธิภาพสูงขึน

สารสรุป
1) แนวนโยบายการควบคุมคุณภาพ IQA และ EQA (1) ให้การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ประกอบด้วย
IQA (Internal Quality Assurance- IQA ) และ IQA (External Quality Assessment- EQA ) หรื อ QC= IQA + EQA (2)
ให้ IQA ดําเนิ น การโดยหน่ วยงานที ต้องประกันคุ ณภาพและหน่ วยงานต้นสังกัด ที ต้องมีการกําหนดองค์ป ระกอบ
มาตรฐาน ตัวบ่ งชี และเกณฑ์เอง (3) EQA ต้องมุ่ งประเมิ น เพื อยืน ยัน คุ ณภาพของด้วยงานที ถู กประเมิน และการ
เสนอแนะเพือพัฒนาและปรับปรุ ง มิใช่ม่งุ ผ่านหรื อไม่ผ่าน และต้องไม่ประกาศผลต่อสาธารณชน (4) ให้มีการประกัน
คุณภาพและประเมิ นคุณภาพการศึ กษาภายนอกตังระดับ ปฐมวัยศึ กษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชี วศึ กษา และ
อุดมศึ กษา (5) ให้มีการประเมิ นความเสี ยงและภาวะคุกคามที เป็ นจุดด้อย และนํามาประกอบการพิจารณา IQA และ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายนอกตามบริ บ ท ปั จ จัย พื นฐาน กระบวนการ ผลลัพ ธ์และผลย้อ นกลับ ให้จ าํ แนก
สถานศึ กษา (ศูนย์การเรี ยน โรงเรี ยน สถาบัน วิท ยาลัย และมหาวิท ยาลัย) ออกเป็ น 3 ประเภทโดยพิจารณาผลการ
ดําเนินงาน การยอมรับและประสบการณ์ยาวนาน เป็ นสถาบันคุณภาพเด่น สถาบันคุณภาพเด่นบางสาขาหรื อบางด้าน
และสถาบันทัวไป และจัดความถีการประเมินที เหมาะสม ให้ประเมินเฉพาะสถาบันทัวไปและสถาบันที มีจุดเด่นบาง
สาขาหรื อบางด้าน หรื อสถาบันเด่นทีผลงานบางสาขาด้อยคุณภาพลงเท่านัน
2) แนวปฏิบัติ IQA (1) ให้ IQA ดําเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานเองโดยให้ดาํ เนิ นการทังระดับ
จังหวัด ระดับเขตพืนทีการศึกษา และระดับสถานศึกษา (2) ในระดับจังหวัดและระดับเขตพืนทีให้เข้าประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายในทุกจังหวัดและเขตพืนทีการศึ กษา โดยเข้าประเมินอย่างน้อย 3 ปี ต่อครัง (3) ในระดับสถานศึกษาให้
หน่ ว ยงานต้น สั ง กั ด จํา แนกสถานศึ ก ษาเป็ น 3 ประเภท คื อ (ก) ประเภทดี เ ด่ น หมายถึ ง สถานศึ ก ษาหรื อ
สถาบัน อุด มศึ ก ษาที มี คุ ณ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ที หน่ ว ยงานต้น สังกัด กําหนด และมี ผลงานประจักษ์ (ข) ประเภทดี
หมายถึง สถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษาทีมีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีหน่วยงานต้นสังกัดกําหนด และผลงานประจักษ์
ในบางด้านบางสาขาวิชา (ค) ประเภททัวไป หมายถึ ง สถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษาที คุณภาพไม่ถึงหรื อตํากว่า
เกณฑ์ทีหน่วยงานต้นสังกัดกําหนด และไม่มีผลงานประจักษ์
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4) การเข้าประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ นผูก้ ําหนดคุ ณ สมบัติ และขึ นบัญ ชี
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาตาม 3 ประเภททีกล่าวข้างต้นและเข้าประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามประเภท
ดังนี (1) สถานศึ กษาประเภทที 1 ประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายในของหน่ วยงานต้น สังกัด เมื อมีเหตุอนั เชื อได้ว่า
คุณภาพการจัดการศึกษาตําลง แต่สถานศึกษาต้องประกันคุณภาพตนเองทุก 2 ปี (2) สถานศึกษประเภทที 2ให้ยกเว้น
ไม่ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดของสาขาวิชาหรื อหมวด วิชาทีมีคุณภาพดี แต่สถานศึกษา
ต้องประกัน คุ ณ ภาพสาขาวิช าที มี ผลงานดี ทุ ก 2 ปี ส่ วนสาขาวิชาที ไม่ถึ งหรื อ ตํากว่าเกณฑ์ ต้อ งประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของสาขาวิชาอืนโดยหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ อาชีวศึกษา หรื อ สกอ.) ทุก 3 ปี และประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายในด้วยสถานศึกษาเองทุกปี (3) สถานศึ กษาประเภทที 3 IQA ให้ป ระกันคุณภาพการศึ กษาภายในทุก
สาขาวิชาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ อาชี วศึ กษา หรื อ สกอ.) ทุ ก 3 ปี และประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วย
สถานศึ กษาเองทุ กปี (4) IQA ทุ กปี การศึ กษา และจัด ทํารายงานประจําปี ที เป็ นรายงานประเมิ น คุณภาพภายใน (5)
สําหรับสถานศึกษาทีมีระดับคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ทีสพฐ. กําหนด ส่วนสถานศึกษาทีมีระดับคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ฯ ให้
เข้าประเมิน 3 ปี ต่อครัง
3) แนวปฏิบัติ EQA (1) ให้ EQA ดําเนินการโดยหน่วยงานภายนอกที เป็ นอิสระจากกระทรวงศึ กษาธิ การ มี
หน้าทีเข้าไปประเมินเพือยืนยันผล IQA ตามองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ทีหน่วยรับการประเมินและตัน
สังกัดกําหนดไว้ (2) หน่ วยประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจะกําหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์
เพือบังคับให้หน่ วยงานที จะเข้าไปประเมินไม่ได้ แต่สามารถเสนอแนะและร่ วมกับหน่วยงานที ถูกประเมินและต้น
สังกัดได้
4) การประเมินคุณภาพนอกโดยหน่วยงานทีกฎหมายกําหนด (1) ให้เน้นการประเมินเพือยืนยัน IQA (2) เสนอ
ผลการประเมินเพือการพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขตพืนทีการศึกษา และสถานศึกษา
(3) ต้องมิ ใ ช่ ก ารตัด สิ น ว่า ผ่านหรื อ ไม่ ผ่าน (4) จะประกาศผล EQA สู่ ส าธารณชนไม่ ได้ (5) การประกาศผลการ
ประเมินให้เป็ นหน้าทีของหน่วยงานทีถูกประเมินและต้นสังกัดจะนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ ง
และ (6) หน่วยงานทีถูกประเมินจะนําผลการประเมินไปใช้เพือการเพือการประชาสัมพันธ์ตามข้อเท็จจริ ง แต่จะนําไป
ใช่เพือการโฆษณาหน่วยงานของตนไม่ได้
5) ให้หน่ วยงานประเมิน คุ ณภาพการศึกษาภายนอกดําเนิ น การประเมิ น 3 ขันตอน คือ (1) การประเมิ น
ความเสี ยง เพือดู จุดเด่น จุด ด้อยและข้อจํากัดของหน่ วยงานที ถูกประเมิน (2) หน่ วยงานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกจําแนกหน่วยงานที ถูกประเมินเป็ น 3 ประเภท คือ (1) หน่ วยงานทีผลการปฏิ บตั ิงานดีเป็ นทีประจักษ์ชดั (2)
หน่วยงานทีมีผลงานดีบางส่วน และ (3) หน่วยงานทีคุณภาพปานกลาง
๖) หน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกประเมินองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ที
สถานศึกษาและหน่ วยงานต้นสังกัดพัฒนาขึ น กรณี ทีหน่ วยงานที ถูกประเมินหรื อหน่ วยงานต้นสังกัดยังมิได้พฒั นา
องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ ให้หน่วยงานประเมินภายนอกกับหน่วยงานทีถูกประเมิน ร่ วมกันพัฒนา
องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ และเตรี ยมความพร้อมก่อนการประเมินจริ งอย่างน้อย 1 ปี การศึกษา ตามที
หน่ วยงานที ถูกประเมินร้ องขอ (1) หน่ วยงานภายนอก ให้เข้าประเมิน คุณภาพการศึ กษาภายนอก เฉพาะหน่ วยงาน
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ประเภท 2 และประเภท 3 ตามข้อ (2) โดยให้เข้าประเมิ น 6 ปี ต่ อครัง หากมีห ลักฐานร้องเรี ยนหรื อควรเชื อได้ว่า
หน่ วยงานประเภทที 1 ตามข้อ (2) คุณภาพอ่อนด้อยในสาขาใดหรื อทังหมด ให้หน่ วยงานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกเข้าประเมิน ตามข้อ (2) หรื อข้อ (3) กรณี สถานศึ กษาที ได้รับ ผลการประเมิ น ในระดับ ปรับ ปรุ ง ต้องจัด ทํา
รายงานเสนอต้นสังกัดเพือเข้าไปดูแลช่วยเหลือ
7) องค์ ประกอบหลักสํ าหรั บ IQA และ EQAให้มีองค์ประกอบพืนฐานเมือประกันคุณภาพและประเมิน
คุณภาพการจัดการศึ กษาอย่างน้อย 10 องค์ป ระกอบ คือ (1) องค์ ประกอบด้ านบริบท ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้าน
สภาพแวดล้อม ที ตัง การคมนาคม อาคารเรี ยน ศูน ย์ความรู้ ศูนย์ป ระสบการณ์ และศูน ย์บ ริ การ อาคารบริ ห าร โรง
อาหาร ถนนหนทาง ยานพาหนะ และอุทธยานการศึกษา (2) องค์ ประกอบด้ านหลักสู ตร ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้าน
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง หลักสู ตรท้องถินและหลักสูตรโรงเรี ยน ครอบคลุมหลักสู ตรสายวิชาชีวิต สายวิชาชีพ
และสายวิช าการ (3) จุด มุ่ งในการพิ จารณาหลักสู ต ร ให้ แตกต่ างไปตามีะ ดับ การศึ กษา (4) ในระดับ ปฐมวัย และ
ประถมศึกษาให้ พิจารณาหลักสูตร ทีมุ่งทีตอบสนองความต้องการของท้องถินและภูมิภาค มากกว่าหลักสูตรแกนกลาง
ระดับ ชาติ (5) ในระดับ มัธยมศึ ก ษาตอนต้ น ให้ พิจ ารณาหลักสู ตร ที มุ่งที สมดุ ลการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ นและภูมิ ภาค มากกว่าหลักสู ตรแกนกลางระดับชาติ และความต้องการของทางวิชาชี พและวิชาการตามสาย
การศึ ก ษาที นักเรี ยนเลื อ กเรี ยน (6) ในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายวิชาชี พ ให้ พิ จ ารณาหลัก สู ตร ที มุ่ งที การ
ตอบสนองความต้องการของวิชาชี พของท้องถิ นและภูมิภาค มากกว่าหลักสู ตรแกนกลางระดับ ชาติ (7) ในระดับ
มัธยมศึ กษาตอนปลายสายวิชาการ ให้ พิจารณาหลักสู ตร ที มุ่งที การตอบสนองความต้องการวิชาการของหลักสู ตร
แกนกลางระดับชาติ มากกว่า หลักสูตรท้องถินและภูมิภาค (8) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นให้ พิจารณาหลักสูตร ทีมุ่ง
ที สมดุ ล การตอบสนองความต้อ งการของท้ อ งถิ นและภู มิ ภ าค มากกว่า หลัก สู ต รแกนกลางระดั บ ชาติ (9)
ระดับอุดมศึ กษา ให้มุ่งถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะใน 3 ขอบข่ายคือ (ก) ให้นักศึ กษาได้รับการศึ กษา
วิชาการและวิชาชี พตามสาขาวิชาของศาสตร์ ทีตนเลือกเรี ยน เพือให้มี คุณธรรมและจรื ยธรรม มีค วามรู ้และทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ
(ข) ให้นกั ศึกษามีประสบการณ์วิชาชีพสําหรับการประกอบอาชีพที มีทกั ษะสูง เพือหารายได้ในการดํารงชีวิตตนเอง
และครอบครัว ด้วยการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จาํ ลอง และสถานการณ์จริ ง ในเวลามากพอที จะให้มี
ประสบการณ์ในการทํางานเมือสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว (ค) ให้การศึกษาทัวไปเพือให้ผสู้ ําเร็ จการศึกษาสามารถดํารง
ตนให้สมกับคําว่า บัณฑิต คือ เป็ นคนดีผมู้ ีจิตใจสูง และมีความีอบรู ้ เพือให้บณ
ั ฑิตมีคุณลักษณะความเป็ น “ศึกษิต” คือ
“ผูไ้ ด้รับ การศึ กษาดี ” (Well-Educated) และให้ส ามารถการสื อสารกับ เอกัตบุ คคลในวิช าชี พอืน และติ ด ตามความ
เคลือนไหวและการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สุ ขภาพอนามัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพือให้อยูใ่ นโลก อย่างไม่ลา้ สมัย (10) องค์ ประกอบด้ านระบบการศึกษา ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้าน
องค์ประกอบ ขันตอน และแบบจําลองระบบการศึกษาของสถานศึกษา ทังระบบการศึกษาหลัก และระบบย่อยด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรี ยนการสอน ระบบการประเมิน ระบบการวิจยั ระบบบริ การการศึกษา ระบบการดูแล
และให้คาํ ปรึ กษาผูเ้ รี ยน (11) องค์ ประกอบด้านระบบการเรี ยนการสอน ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านองค์ประกอบและ
ขันตอนระบบการสอนที เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มิใช่ “ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ” เพราะผูเ้ รี ยนสําคัญหรื อไม่สาํ คัญก็ตอ้ งให้
ได้มีส่ วนร่ วมในการเรี ยนอย่างกระฉับ กระเฉง (Active Learning) ด้วยการพัฒนาระบบการสอนแบบอิ งสมี รถนะ
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(Competency-based Approach-CoBA) และแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based-EBA) มากกว่า แบบอิงเนื อหา
(Content-Based Approach-CBA) (12) องค์ ประกอบด้ านผู้เรียน ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านการพัฒนาลักษณะนิ สัย
เพือเป็ นประชากรท้องถิน ภูมิภาค และเป็ นคนไทย ไม่เน้นให้เด็กไทยเติบใหญ่ทีดูหมินดูแคลนความเป็ นไทย แต่ยก
ย่อ งต่ างชาติ เน้น นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาให้ รั ก ท้อ งถิ นที ตนถื อ กําเนิ ด เติ บ ใหญ่ แ ละดํา รงไว้ซึ งชี วิต ครอบครั ว (13)
องค์ ป ระกอบด้ านผู้สอน ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านลักษณะที พึงประสงค์ คือ ความเป็ นครู ในฐานะผูค้ วรแก่ การ
เคารพและแสดงควารวะ (คุ รุ>ครุ >คารุ >คารว >คารวะ หรื อ คุรุ >โครุ >เคารุ >เคารว> เคารพ คุรุไม่ได้แปลว่า หนัก
(ไม่ควรสับสนกับคําว่า ครุ -หนัก คู่ ลหุ -เบา เพระเป็ นคนละรากคํา แต่สอนผิดมาร้อยว่าปี ว่า ครู แปลว่าหนัก) ให้ครู มี
ความรู ้ ความสามารถ และวิญญาณความเป็ นผูค้ วรเคารพ เน้นครู ในท้องถินทีถือกําเนิ ด เติบใหญ่และดํารงไว้ซึงชีวิต
ครอบครัว (13) องค์ ประกอบด้ านการบริหารและการจัดการ ครอบคลุม (ก) มาตรฐานด้านกฎ ข้อบังคับ และระเบียบ
แบบจําลองการบริ หาร องค์กรการบริ หาร และขอบข่ายการบริ หาร (ข) มาตรฐานด้านกฎ ข้อบังคับ และระเบียบให้
ครอบคลุมมาตรฐานด้านกฎหมายรอง (Bylaw) คือธรรมนู ญโรงเรี ยน (School Constitution) ธรรมนู ญมหาวิทยาลัย
(University Constitution) และข้อ บัง คับ ที ออกตามที พระราชบุ ญ ญั ติ ห รื อ ธรรมนู ญ กําหนด (ค) มาตรฐานด้า น
แบบจําลองการบริ หาร ให้อิงแบบจําลองการบริ หารที ผ่านการวิจยั ว่า มีประสิ ทธิ ภาพ อาทิ POSDCARE MODEL ที
ครอบคลุม P-Planning, O-Organizing, S-Staffing, D-Directing. C-Communication, Collaborating, and coordinating,
A-Allocating of Resources, R-Reporting, and E-Evaluating (ง) มาตรฐานองค์ก รบริ ห าร ได้แ ก่ คณะกรรมการที มี
หน้ า ที กํากับ ดู แ ลการบริ ห าร คื อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา (คณะกรรมการโรงเรี ย น สภาสถาบัน และสภา
มหาวิทยาลัย) และการจัดการทีครู ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ าํ นวยการ อธิการ หรื อ อธิการบดีตอ้ งนํามาบริ หารและจัดการ
ตามนโยบายของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา และ (จ) มาตรฐานด้านขอบข่ ายการบริ ห าร8 ขอบข่ าย อาทิ ตาม
CASPERLA Model คือ (1) บริ หารบริ บท (Context Administration) คือ บริ หารกิจการ (2) บริ หารวิชาการ (Academic
Administration) -หลักสูตร การเรี ยนการสอน และการประเมิน (3) บริ หารกิ จการนักเรี ยนนักศึกษา (Student Affairs
Administration) (4) บ ริ ห ารบุ คลากร (Personnel Administration) (5) บ ริ ห ารวิ ส าห กิ จ สถาน ศึ ก ษ า (School
Enterprising (6) บริ หารทรัพยากร การเงินและงบประมาณ (Resources, Finance, and Budget (7) บริ หารเกียกกายหรื อ
ลอจิสติกส์ และ (8) บริ หารทัวไป-ธุรการ เลขานุการกิจ สารบรรณ การติดต่อสื อสาร (14) องค์ ประกอบด้ านเทคโนโลยี
การศึกษา ครอบคลุมมาตรฐาน7 ด้านที ต้องกําหนดให้สถานศึกษาส่งเสริ มหรื อจัดให้มี ประกอบด้วย (ก) การพัฒนา
ระบบและการสถานศึกษาจัดระบบการศึกษา ระบบการเรี ยนการสอน (ข) การศึ กษาและวิจยั พฤติกรรมและสมีรถนะ
ของนักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หารและบุคลากรการศึกษา (ค) การพัฒนาวิธีการและเทคนิคการศึกษาทีเหมาะสมกับรายวิชา การ
เรี ยน การสอน การบริ หารและการบริ การ (ง) การพัฒนากระบวนสื อสารการศึกษา สําหรับครู นักเรี ยน ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรโดยจัดหาและผลิตสื อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการต่างๆ (จ) การสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา
แหล่งความรู้ และแหล่งประสบการณ์ วิชาชีพ (ฉ) การจัดการความรู ้และการสถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอน และ (ช)
การประเมินการศึกษาและการเรี ยนการสอนครบวงจรทีครอบคลุมการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
มิใช่ประเมินผลอย่างเดียว (15) องค์ ประกอบด้ านการประเมิน ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านการประเมินผลสัมฤทธิ การ
เรี ยน และประเมิ น ระบบการศึ กษา การประเมิ น ผลสัมฤทธิ การเรี ยนให้ครอบมาตรฐานเครื องมื อประเมิ น วิธี การ
ประเมินก่อนศึกษา ประเมินระหว่างศึกษาและประเมินหลังศึกษา และขอบข่ายการประเมินที ครอบคลุมการประเมิน
ด้านวิทยพิสัย (ความรู้) ทักษพิสัย (ความชํานาญ) และจิตพิสัย (ความสนใจ ความพอใจ อารมณ์ ทัศนคติ และค่านิยม)
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การประเมินระบบการศึกษาของสถานศึกษาให้ประเมินองค์ประกอบโดยอิงองค์ประกอบระบบได้แก่ บริ บท ปั จจัย
นําเข้า กระบวนการ ผลัพทธ์และผลย้อนกลับ และ (16) องค์ ประกอบอืนๆ ตามบริบทของสถานศึกษา ให้ครอบคลุม
องค์ป ระกอบอื นที มี อิท ธิ ภลต่อการจัด การศึ กษาของสถานศึ ก ษาในแต่ ล ะบริ บ ท ที มี ผลกระทบขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วัฒ นธรรม อาชี พ วิถี ชี วิต และความเป็ นไทยในแต่ ล ะท้อ งถิ น อาทิ องค์ป ระกอบด้านอัต ลัก ษณ์ ข อง
สถานศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรี ยน เป็ นต้น.

หมวดที 17 การปฏิรูปการศึกษาสํ าหรับประเทศไทย 4.0 และประเทศไทย 5.0
แผนพัฒนาประเทศไทยตามแนวทาง 4.0 เป็ นการพัฒนานวัตกรรมเพือขับเคลือนเศรษกิจใหม่ทีเน้นการสร้างมูลค่าเพิม
มากกว่า การมุ่งขายแรงงานและวัตถุดิบ ส่วนการพัฒนาประเทศไทย 5.0 เป็ นการพัฒนาเพือขับเคลือนสังคมแห่งความ
ร่ มเย็นเป็ นสุข ด้วยการ รื อฟื น ฟื นฟู พัฒนา สื บสาน อนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปะวิทยาการ วิธีวทิ ยา (เทคโนโลยี) ความรู ้
แห่ งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทยทีมุ่งคุณภาพชีวติ ประชาชาด้วยการอยูเ่ ย็นเป็ นสุข มกกว่าการอยูด่ ีกินดี
หลังจากพัฒนาประเทศไทย ตาม 4.0 ซึงจะนําไปสู่วตั ถุนิยมสูงสุดแล้ว ต้องพัฒนาประเทศไทยไปสู่ จิตนิ ยมให้
สูงตาม ดังนันการพัฒนาประเทศตาม ประเทศไทย 5.0 เป็ นการพัฒนาเพือขับเคลือนสังคมแห่งความร่ มเย็นเป็ นสุข คือ
ม่ง ความสุ ข มวลรวม (Gross Happiness Product-GHP) ด้วยการ รื อฟื น ฟื นฟู พัฒ นา สื บ สาน อนุ รักษ์และเผยแพร่
ศิลปะวิทยาการ วิธีวิทยา ปั ญญาแห่ งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทยทีมุ่งคุณภาพชีวติ ประชาชาด้วยการอยู่
เย็นเป็ นสุ ข นําการอยูด่ ีกิน โดยการพยากรณ์ภาพอนาคตว่า หลักจากการพัฒนาประเทศตามแนวทางประเทศไทย 4.0
แล้ว ประชาชนมีมีความเป็ นอยูด่ ีขึน แต่วิถีชีวิตจะยึดติดวัตถุนิยม จนหาความสงบสุขอย่างแท้จริ งไม่ได้ เพราะยึดมัน
ในการแข่งขัน ชิ งดี ชิงเด่น มุ่งที จะตะเกียกตะกายปี นขึนจาก “หลุมดักรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) หาก
คาดการณ์ไม่ทะลุประโปร่ ง ผูท้ ีจะได้ประโยชน์จากการ “รายได้สูง” (Upper Incomes) ก็คือ คนเพียงกลุ่มน้อย คือ ผูม้ ี
อํานาจรัฐหรื อนายทุนไม่ถึงร้อยละ 20 ของประชาชนในชาติ (อาทิ คนเดียวมีรายได้เกือบแปดแสนล้านบาท) ในขณะที
ร้อยละ80 ของชาวไทย แก่งแย่งเพือยึดครองทรัพยากรที เหลือจากบรรดาผูค้ รองอํานาจรัฐและนายทุน แม้จะกิ นอยู่ดี
แต่หนี สิ นก็เพิมพูน ความเหลือลําก็สูงขึน ประเทศไทย 5.0 จึงมุ่งพัฒนาสังคมไปสู่ สังคมแห่งความพอเพียง มีรายได้
ปานกลาง ไม่ฝักไฝ่ รายได้สูง เพือมิให้ใช่จ่ายสรุ่ ยสุร่าย นําทรัพยากรของลูปหลานมาใช้อย่างฟุ่ มเฟื อยในยุคบิ ดามารดา
และนําไปสู่สังคมแห่งความ “อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข” ในทีสุ ด การจัดการศึกษาทีเน้ นสายวิชาชีวิตเท่ านัน จึงจะนําประเทศชาติ
กลับมาสู่ความพอเพียง ไม่ ฟ้งุ เฟ้อทีจะนําพาประชาชนไปสู่ ความมังคังทางกายภาพ และมีความเสื อมทรามทางจิ ตภาพ
และสังคมภาพ

สารสรุป
แนวนโยบายการจัดการศึ กษาสํ าหรั บประเทศไทย 4.0 (1) การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ไทย 4.0 เป็ นการพัฒนา
มนุ ษย์ให้เป็ น “คนไทย” ทีมีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ชืนชมคนไทย (2) การพัฒนานวัตกรรมไทย 4.0 เป็ นการ
จัด การศึ ก ษาเพื อสอนนั ก พัฒ นานวัต กรรม โดยสร้ างแนวคิ ด ที ถู ก ต้อ ง และขันตอนการพัฒ นานวัต กรรมที มี
ประสิทธิภาพ โดยสร้างแนวคิดทีถูกต้อง และขันตอนการพัฒนานวัตกรรมทีมีประสิทธิภาพ
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1) แนวคิดที ถูกต้องเกี ยวกับนวัตกรรม คือ นวัตกรรม (Innovation) หรื อ "นวกรรม" หมายถึง สิ งใหม่ทีอาจเป็ น
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ระบบ (กระบวนการหรื อขันตอนและวิธีการ) กลไก (ข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ และข้อ
ปฏิ บตั ิ) และสิ งประดิษฐ์ การเป็ นสิ งใหม่ มิใช่ทุกสิ งใหม่จะเป็ นนวัตกรรม แต่จะต้องอยูภ่ ายใต้เงือนไข 6 ประการ คือ
(1) พัฒนาขึนจากการประเมิน หรื อวิเคราะห์ ความต้องการเพือ (1) แก้ปั ญหาที กําลังเผชิ ญ หรื อคาดว่าต้องเผชิญ ใน
อนาคต และ (2) สนองความต้องการของสังคมมนุษย์ในปั จจุบนั และอนาคต โดยการพัฒนาสิ งใหม่ เรี ยกว่า "ต้นแบบ
ชินงาน" (Prototype-Proto=แรก; Type=ชิน อัน ชนิ ด ประเภท) ขึน (2) มีความใหม่ (Novelty) ทังหมด (Total Novelty)
หรื อบางส่วน (Partial Novelty) เช่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยูห่ วั แนวคิดทีว่าพระพุทธเจ้าประสูติ (พระ
ธาตุศรี สมรัก) ตรัสรู้ (พระแท่นศิลาอาสน์) ปฐมเทศนา (ทับกวาง แก่งคอย สรปุระ แขวงเมืองพาราณสี ปริ มณฑลรอบ
เขาใหญ่ โคราชถึงสระบุรี เพชรบูรณ์ถึงปาจินปุระ) และปริ นิพพาน (ทีพระแท่นดงรัง ท่ามะกา กาญจนบุรี) ในประเทศ
ไทย (3) ดําเนิ น การบนพื นฐานการจัด ระบบ (Systems Approach) โดยอิ ง องค์ป ระกอบด้านบริ บ ท ปั จ จัย นําเข้า
กระบวนการ ผลลัพ ธ์ และผลย้อนกลับ โดยอิง CIPOF Model คื อ C-Context; I-Input; P-Process; O-Output; และ FFeedbackม (4) มีการพิสูจน์ดว้ ยการวิจยั หรื ออยูร่ ะหว่างการวิจยั โดยดําเนิ นการตามขันตอน7 ขัน (ตาม Brahmawong's
Seven Step Model) ด้วยการทําวิจัยแบบวิจยั และพัฒนา (Research and Development ทัง Pure R&D or Applied R&D
ผ่าน Experimental R&D (5) มีการเผยแพร่ นวัตกรรมเพือให้ผสู้ นใจนําไปใช้ และเชิญชวนให้มีการโต้แย้ง จนเกิดการ
ยอมรับ และ (6) เมือเป็ นทียอมรับให้เป็ นส่วนหนึ งของระบบสังคม หน่วยงาน หรื อการดําเนินงาน ต้นแบบชิ นงานนัน
ก็หมดสภาพเป็ น "นวัตกรรม" กลายเป็ น "เทคโนโลยี" ดังนัน และอาจเรี ยกว่า เทคโนโลยีใหม่ หลังจากผ่านการเป็ น
นวัตกรรมแล้ว เปรี ยบได้กบั หน่อไม้ (นวัตกรรม) กลายไป "ลําไผ่"
2) การพัฒ นานวัต กรรมต้องดําเนิ น การตามขันตอนที จะประกัน ได้ว่า นวัต กรรมที สร้ างขึ นมี คุ ณภาพและมี
ประสิ ทธิ ภาพ7 ขัน คือ ขันที1 ศึกษาองค์ ความรู้ หรื อเนื อหาสาระเกียวกับต้ นแบบชิ นงาน (Study the Body of Content
on the Innovative Prototype) โดยวิจยั เอกสารจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้/ผูท้ รงคุณวุฒิและการศึกษา
ดูงาน --R1 (Documentary Research) ขันที2 ประเมินความต้ องการต้ นแบบชิ นงาน (Assess needs for the innovative
prototypes) เพือหาองค์ประกอบ (Components) ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ (Procedure) ขันตอน (Logical Steps) และ
รายละเอี ย ด (Specifications) —R2 (Survey Research) ขั นที 3 พั ฒ น ากรอบแนวคิ ด ต้ นแบบชิ นงาน (Develop
Conceptual Framework) โดยเขี ย นกรอบแนวคิ ด ที ประกอบด้ว ยทฤษฎี แ ละหลัก การ (Theories and Principles)
องค์ป ระกอบ (Components) ของนวัตกรรม กระบวนการ (Process) การทํางานของนวัต กรรม ขันตอนตามลําดับ
(Logical Steps) และรายละเอียด (Specification) ของนวัตกรรม –D1 (Design) ขันที4: ถามความเห็นผูเ้ ชียวชาญ (Seek
Experts’ Opinions) เป็ นการนํากรอบแนวคิ ด นวัต กรรมไปขอความเห็ น ของผู ้เชี ยวชาญ โดยใช้วิธี ส่ ง แบบสอบ
สอบถาม (Via questionnaire) ใช้ เทคนิ กเดลฟาย (Delphi Technique) หรื อ กลุ่ ม ผู ้เ ชี ยวชาญ (Focus Group) —R3
(Survey Research) ขันที5: ร่ างต้ นแบบชินงาน (Draft the Innovative Prototype) เป็ นการพัฒนาต้นแบบชิ นงานของ
นวัตกรรมตามลําดับขันคือ การออกแบบชินงาน (Design and develop the Prototype) และเขียนรายละเอียดนวัตกรรม
(Write the Details of the Prototype) –D2 (Development) ขั นที6: รั บรองและทดสอบต้ นแบบชิ นงาน (Verify or Test
the Prototype) เป็ นการนําร่ างนวัตกรรมไปทดลองใช้เพือหาประสิ ทธิภาพตาม2 ขันตอน คือ (1) การทดลองใช้เบื อง
ค้น (Tryout) และทดลองใช้จริ ง (Trial Run) —R4ในกรณี ทีเป็ นนวัตกรรมขนาดใหญ่ทีต้องใช้เวลาพัฒนาหรื อลงทุนสูง
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ก็อาจให้ผูท้ รงคุณวุฒิ3-5 คนรับ รอง (Verification by Experts) และขันที7: ปรั บปรุ งและเขียนรายงาน (Finalize the
Prototype and Write Final Reports) เป็ นการเขียนรายงานผลการวิจยั ให้เป็ นไปตามรู ปแบบ (Stylebook) ขนาดและ
รู ป แบบอัก ษร โครงสร้ างรายงานที ต้องเป็ นแบบหกบท (Six chapter format) เอกสารอ้างอิง /บรรณานุ กรม และ
ภาคผนวก –D3 (Design and Development)
3) การพัฒนาระบบการสอนไทย 4.0 ต้องเน้น ประสบการณ์ เพือพัฒนาให้คนไทยมีคุณลักษณะที พึงประสงค์
อย่างน้อยให้เป็ น “คนไทย” ทีมีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ชืนชมคนไทยด้วยกันเอง ให้ตอ้ งมีลกั ษณะสําคัญตาม
คุณลักษณะที พึงประสงค์ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เติบ ใหญ่เป็ นประชาชนไทยที มีคุณสมบัติ6 ประการ คือ (1) Emotional
Quality-มีความเยือกเย็น (2) Moral Quality-มีเป็ นคนดี (3) Adversity Quality –มีอดทนอดกลันฟื นอารมณ์รวดเร็ ว (4)
Social Quality –เข้ากับคนอืนได้ดีอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข (5) Intelligence Quality -มีและมีสติปัญญา (6) Spiritual
Quality-มีวญ
ิ ญาณวิญ ูชน ประกอบด้วยสัมมาทิฐิ10 ทีเป็ นตัวบ่งชีความคิดถูกทีจะทําให้เป็ นชาวพุทธ 10 ประการ
แนวนโยบายการพัฒนาศึกษาสําหรับแนวประเทศไทย 5.0
ประเทศไทย 5.0 เป็ นการพัฒนาเพือขับเคลือนสังคมไทยเพือความอยูเ่ ย็นเป็ นสุข ด้วยการ รื อฟื น ฟื นฟู พัฒนา สื บ
สาน อนุ รักษ์และเผยแพร่ ศิลปะวิทยาการ วิธีวทิ ยา ปั ญญาแห่ งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทยทีมุ่งคุณภาพ
ชีวิตประชาชาด้วยการอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข นําการอยูด่ ีกินดี โดยมีแนวนโยบายการจัดการศึกษาเพือสังคมร่ มเย็น 5 ประการ
(ปั ญจปรมัตถ์) คือ (1) เน้นการจัดการศึกษาสายวิชาชีวิตที เน้นทักษะชี วิต การจัดการศึกษาที เน้นเทคโนโลยีชีวิต การ
ดํารงชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และดํารงชีวติ โดยรายได้ปานกลางมากกว่าการเสาะหาความรํารวยเกินตัว (2) เน้น
การแข่งขันกับตนเองเพือพัฒนาตนไปสู่สภาวะสูงสุด ด้วยการลดละ “ความเห็ นแก่ตวั ” และมุ่งส่ งเสริ ม “ความเห็ นแก่
ตน” (3) จัดการศึกษาทีพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ดาํ รงชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ (4) จัดการศึกษาวิชาชีพทีหลีกเลียงการค้า
ขายชี วิต การค้าขายอาวุธ การค้าขายอาเสพติ ด และการพนัน เล่ น หุ ้ น และหวย (5) จัด การศึ กษาเพือพัฒนาศาสตร์
วิทยาการ เทคโนโลยี ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีไทย
แนวปฏิบัติการจัดการศึ กษาสํ าหรับประเทศไทย 5.0 (1) การจัดการศึกษาสายวิชาชี วิตที เน้นทักษะชีวิต ด้วยการ
จําลองสถานการณ์ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เรี ยนคิด เรี ยนทํา เรี ยนแก้ เรี ยนทีจะเป็ นตนเอง และเรี ยนดํารงชีวติ อย่างมีความสุข
(2) การจัด การศึ กษาที เน้น เทคโนโลยีชี วิต ด้วยการ จัด ระบบชี วิต ที มี องค์ป ระกอบและขันตอนการดํารงชี วิต ที ดี
กําหนดรู ปแบบพฤติกรรมที ทําให้ตนเองอยูใ่ นสภาวะรู ้ดีรู้ชวั รู ้ถูกรู ้ผิดและรู ้ควรไม่ควร พัฒนาเทคนิคและวิธีการดําเนิ น
ชี วิต ที เหมาะสม มี ค วามสามารถในการสื อสารตามพุท ธวิธีก ารสื อสารด้ว ยปิ ยวาจา พัฒ นาสภาพแวดล้อ มในการ
ดํารงชี วิตทังทางกายภาพ จิ ตภาพ และสังคมภาพ จัดการชี วิตตนเองให้สามารถดํารงตนอย่างมีความสุ ข รอดพ้นจาก
ภยันตรายและการเอารัดเอาปรี ยบของคนอืน และประเมินตนเองให้ตงอยู
ั ่ในฐานะอันดีอนั ควร (3) จัดการศึ กษาเพือ
ปลูก ฝั งให้ผูเ้ รี ยนมี ภูมิคุ ้ม กัน จากความหลง ความโกรธ และความโลภ ดํารงชี วิตตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยง และ
ดํารงชี วิตโดยรายได้ปานกลางมากกว่าการเสาะหาความรํารวยเกินตัว ด้วยการเบียดเบียนและเอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ืน (5)
จัดการศึกษาเพือฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ยนดํารงชี วิตอย่างสลุ่ยสุ ร่าย บริ โภคเกิ นควร และเกิ น ตัว และปล่ อยให้เพือนร่ วมชาติ
ดํารงชีวิตอย่างอดอยาก ด้วยการผูกขาดการทํามาหากิ น จนชาวบ้านไม่มีโอกาสหาเลียงชีพโดยสุ จริ ต (6) จัดการศึกษา
เพือ “การเห็น แก่ ตน” ที เน้นการยกตนให้สูงขึน ด้วยการแข่งขันกับตนเองเพือพัฒนาตนไปสู่ สภาวะที ดีขึนคือไม่มุ่ง
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ความอยูด่ ี กินดี แต่มุ่งทีความอยูเ่ ย็นเป็ นสุข ละจากความหลงเดินทางบนเส้นทางโลก8 เส้นทาง คือ ทางไปนรกภูมิ ทาง
ไปเปรตภูมิ ทางไปอสุรกายภูมิ ทางไปเดรัฐฉานภูมิ ทางไปมนุษยภูมิ ทางไปเทวภูมิ (สวรรคฺ ) ทางไปรู ปภูมิ (รู ปพรหม)
เส้นทางไปอรู ปภูมิ (อรู ปพรหม) จนเข้าสู่ทางที9 คือ ทางเอก มุ่งสู่แดนเกษม แดนอมตะ เป็ นสภาวะสูงสุด เหนือความ
แปรปรวน ความกําเริ บ ความแตกดับ มีชีวติ ไร้การบีบคัน (สุข) เทียง (นิ จ) และพบตนทีแท้จึงไร้อาพาธ (อัตตา) คือ พระ
นิพพาน มากกว่าการแข่งขันกับผูอ้ ืนในการดํารงชีพ (7) จัดการศึกษาเพือฝึ กผูเ้ รี ยนให้ลด ละ และเลิก “ความเห็นแก่ตวั ”
จากการแสวงหาและกอบโกยเพือบํารุ งร่ างกายคือ “ตัว” การหาเครื องห่อหุ ม้ ตัวทีเกินความพอดี ได้แก่การหาสื อผ้าราคา
แพงมียห้ี อ เพืออวดรําอวดรวย และการหาสถานที “ซุกหัวนอน” ทีหรู หราและมีขนาดใหญ่เกินจําเป็ น และมุ่งส่งเสริ ม
และช่วยตนเองก่อน ด้วยการพัฒนาให้พน้ จากสภาวะ “อนัตตา” (ไม่ใช่ตน) คือ “ตัว” ทีเป็ นไปเพืออาพาธ ไปสู่สภาวะ
“อัตตา” คือ ตน ทีไม่เป็ นไปเพืออาพาธ-จากอนัตตลักขณสูตร (8) จัดการศึกษาปสู่สภาวะทีไร้ความผิดปรกติ คือ อาพาธ
ทังรู ป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ แต่มุ่งเพิม “ความเห็นแก่ตน” คือ การพัฒนาตน (อัตตา) ให้พน้ จากความเป็ น
“อนัตตา” ให้สามารถพึงตนเองได้อย่างแท้จริ ง และเข้าสู่ สภาวะนิพพานคือ หความหลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดในที สุด
(9) การจัดการศึ กษาที พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ดาํ รงชี วิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่เบี ยดเบี ยนและทําลายธรรมชาติ พืช
สัตว์ และมนุษย์ดว้ ยกัน มีสาํ นึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม รักพืชและสัตว์ประหนึ งเพือร่ วมโลก (10) การ
จัดการศึกษาวิชาชี พที หลีกเลียงการค้าขายชี วิต การค้าขายอาวุธ การค้าขายอาเสพติด และการพนัน เล่นหุ ้นและหวย
(11) จัดการศึกษาเพือพัฒนาศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีไทยด้วยการรื อ
ฟื น ฟื นฟู พัฒนา สืบสาน อนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปะวิทยาการ วิธีวทิ ยา ปั ญญาแห่งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และ
วิถีไทย เพือให้มีภูมิคุม้ กันให้รอดพ้นจากศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีชีวติ
ของต่างประเทศ อันจะทําให้ความเป็ นไทยถูกกลืนหายไปในที สุ ด (12) การรื อฟื น เป็ นการค้นหาสมบัติแผ่นดินทีถูก
กวาดหิ น ดิน ทราย จากต่างประเทศมาถมกลบศิ ลปะวิทยาการ วิธีวิทยา ปั ญญาแห่ งแผ่นดิ น (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม
และวิถีไทย เพือให้ฟืนคืนชีวติ (Revitalizing) อีกครังหนึง (13) การฟื นฟู เป็ นการนําสมบัติของแผ่นดินที ค้นพบแล้ว มา
ซ่อมแซม หรื อบูรณะให้ศิลปะวิทยาการ วิธีวิทยา ปั ญญาแห่ งแผ่นดิ น (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทย อยูใ่ นสภาพ
เดิม (14) การพัฒนา เป็ นการนําสมบัติของแผ่นดิ นที เสื อมสลายให้ศิลปะวิทยาการ วิธีวิทยา ปั ญญาแห่ งแผ่นดิน (ภูมิ
ปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทย อยู่ในสภาพทีดีขึนเหมาะสมกับการเปลียนแปลงทางสังคมตามความเจริ ญทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว (15) การสื บสาน เป็ นการนําสมบัติของแผ่นดินทีได้พฒั นาให้เหมาะสมแล้ว
ไปถ่ายทอดศิ ลปะวิท ยาการ วิธี วิท ยา ปั ญญาแห่ งแผ่น ดิ น (ภูมิปั ญ ญา) วัฒ นธรรม และวิถีไทยให้เป็ นที ยอมรับ และ
กระจายในกลุ่มเยาวชนและชนรุ่ นหลัง (16) การอนุรักษ์เป็ นการทํานุบาํ รุ งศิลปะวิทยาการ วิธีวิทยา ปั ญญาแห่ งแผ่นดิ น
(ภูมิ ปั ญ ญา) วัฒ นธรรม และวิถี ไทย (17) การเผยแพร่ ศิ ล ปะวิท ยาการ วิธี วิท ยา ปั ญ ญาแห่ งแผ่ น ดิ น (ภู มิ ปั ญ ญา)
วัฒนธรรม และวิถีไทย.
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รายละเอียด

การปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
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ภหมวด 1

การปฏิรูปอุดมการณ์ จุดมุ่งหมาย และแนวนโยบายการศึกษา
1.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป

การปฏิ รูป การศึ กษาต้องเริ มจากการกําหนดภาพเต็มทีต้องการไปให้ ถึงต้องกําหนดภารกิ จหลัก ภาพ
ความสําเร็ จชีนํา และสื งทีต้องทําเพือให้บรรลุภาพเต็มนัน หน่วยงานทีกํากับดูแลและจัดการศึกษายังขาด
การกํา หนดอุ ด มการณ์ จุ ด มุ่ ง หมาย และแนวนโยบาย ทํา ให้ ก ารจัด การศึ ก ษาขาดอุ ด มการณ์ ที
ประกอบด้วยปรัชญา ปณิ ธ าน วิสั ยทัศน์ และพันธกิจ ที เป็ นพืนฐานในการกําหนดนโยบาย มาตรการ
และการจัดทําแผนระยะยาวและระยะสัน จึงจําเป็ นต้องเริ มด้วยการกําหนดอุดมการณ์ จุดมุ่งหมายและ
แนวนโยบายการปฏิรูปทีชัดเจน
องค์ก รจัด การศึ ก ษาพึงกําหนดอุ ด มการณ์ จุ ด มุ่ งหมายการศึ ก ษา และแนวนโยบายการจัด
การศึกษาเพือเป็ นหลักในการดําเนิ นงานการศึกษาให้สามารถผลิตกําลังคนออกไปรับใช้ทุกภาคส่ วนทัง
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และระดับท้องถิน

1.2 มาตรการปฏิรูป

องค์กรจัดการศึกษาพึงกําหนดให้สถานศึกษาทุกระดับกําหนดอุดมการณ์ จุดมุ่งหมายและแนวนโยบาย
ในทุกสาขาทีมีการปฏิรูปการศึกษา
1.2.1 อุดมการณ์ การจัดการศึ กษา องค์กรจัดการศึ กษาพึงส่ งเสริ มให้มีการกําหนดอุดมการณ์ คือ
ภาพเต็ม ของการศึ ก ษาที สมบู รณ์ ท ังในระดับ ชาติ ระดับ ภู มิ ภ าค จัง หวัด อําเภอ และระดับ ท้องถิ น
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(จังหวัด อําเภอ ตําบล และเขตพืนทีโรงเรี ยน) โดยให้มีการกําหนดปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และพันธ
กิ จ ทียึดแนวคิ ด หลักการจัดการศึ กษาที มุ่งพัฒ นาการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยที มี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข เพือการพึงพาตนเองได้ ไม่มีหนีสินล้นพ้นตัว และดํารงชีวิตอย่างอยู่เย็ น
เป็ นสุข ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการปกครองด้วยคุณธรรมและการให้คนดีมา
ปกครองบ้านเมืองใน “ระบอบธรรมานราธิ ปไตย” คือ การปกครองทียึดความเทียงธรรมโดยถือเสี ยงนร
ชนเป็ นใหญ่ ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาชนชาติไทยที
มีความดีและเป็ นคนเก่ง มีจิตสาธารณะ เป็ นคนไทยแท้ ทีรักและภาคภูมิใจในความเป็ นไทยในระดับชาติ
ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และและท้องถิน ด้วยการการพัฒนาสู่ การเปลียนแปลงทีเท่าทันโลก
ส่ งเสริ มการผลิตเด็กไทยให้เติบใหญ่เป็ นคนไทยที มีลกั ษณะเด่นของเชือชาติของคนในท้องถิน
รักและภาคภูมิใจในศิลปะวิทยาการไทย (ศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรมไทย) และ
มีความรู ้ความเชียวชาญ (ศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรมสากลเพือให้สามารถดํารง
ตนอย่างมีความสุ ข กลมกลืน และมีศกั ดิศรี ในสังคมโลก
ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และส่ วนท้องถินต้องกําหนดปรั ชญาเพือกําหนดแนวคิด
และแนวทางการจัด การศึ ก ษาที มุ่ ง สร้ า งความเข้ม แข็ ง ของท้ อ งถิ น อํา เภอ จัง หวัด ภู มิ ภ าค และ
ประเทศชาติให้มีอตั ลักษณ์ และเอกลักษณ์ ความเป็ นชาติไทย ความเป็ นภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และความ
เป็ นท้องถินทีสอดคล้องกับบริ บท ต้องมี (1) การกําหนดปรัชญา คือ แนวคิดและแนวทางการดําเนิ นงาน
(2) กําหนดปณิธานที เป็ นภารกิ จหลักของการดําเนิ นงานการศึ กษาให้บ รรลุตามปรัชญาที กําหนด (3)
กําหนดวิสั ยทัศน์ คือภาพแห่ งความสํ าเร็ จชี นํา เพือสมาชิ ก ของท้องถิ น ภู มิ ภาค จังหวัด อําเภอ และ
ประเทศชาติมองเห็ นภาพแห่ งความสําเร็ จร่ วมกัน เป็ นพลังผลักดันจากภายในให้เกิดความมุ่งมันทีจะ
พัฒนาการศึก ษาชาติให้ประสบความสําเร็ จ เพือประโยชน์ส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตน และ (4) กําหนด
พันธกิจคือสิ งทีพึงดําเนินการเพือสร้างภาพแห่งความสําเร็ จให้เป็ นจริ ง
ส่ งเสริ มการผลิตเด็กไทยให้เติบใหญ่เป็ นคนไทยทีมีลกั ษณะเด่นของเชือชาติของคนในท้องถิน
รักและภาคภูมิใจในศิลปะวิทยาการไทย (ศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรมไทย) และ
มีความรู ้ความเชียวชาญ (ศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรมสากลเพือให้สามารถดํารง
ตนอย่างมีความสุ ข กลมกลืน และมีศกั ดิศรี ในสังคมโลก
1.2.2 จุดมุ่งหมายการศึกษา
จุดมุ่งหมายการศึกษามี 6 ประการ คือ จริ ยศึกษา หัตถศึกษาและอาชี วศึกษา วิทยศึกษา พลานามัยศึกษา
ทักษชีวิตศึกษา และเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
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1) ด้ านจริยศึกษา—เพือพัฒนาประชาชนให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นเยือกเย็นสุ ขมุ เป็ นคนดี
มี ค วามอดทนอดกลัน ดํารงตนในสั งคมอย่างมี ค วามสุ ข และมี จิ ต อาสาเห็ น แก่ ป ระโยชน์ส่ วนรวม
มากกว่าส่ วนตนหรื อส่ วนกลุ่ม
2) ด้ านหั ต ถศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษา—เพื อพัฒ นาประชาชนให้ มี ท ัก ษะความชํา นาญ และ
สมรรถนะในการประกอบอาชีพทังในระดับวิชาชีพและวิชาชีพชันสู ง
3) ด้ านวิท ยศึ ก ษา—เพื อพัฒ นาประชาชนให้มี ค วามรู ้ ประสบการณ์ ในศาสตร์ วิ ท ยาการ
เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทยและสากล
4) ด้ านพลานามัยศึกษา –เพือให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัย และร่ างกายแข็งแรง และมีสุข
นิสัยทีดี
5) ด้ านทักษชี วติ ศึกษา--เพือให้ประชาชนมีความสามารถดํารงตนอย่างมีความสุ ขในสังคมโลก
ทีเต็มไปด้วยการแข่งขันชิงดี
6) ด้ านเทคโนโลยีและสื อสารการศึ ก ษา-เพื อให้ป ระชาชนมี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพือการดํารงชีวิต การทํางานและการศึกษาหาความรู ้อย่างต่อเนื อง ตลอดชีวิต
ได้ทุกทีทุกเวลา
1.2. 3 แนวนโยบายการจัดการศึกษา
แนวนโยบายการจัดการศึกษาต้องตังอยูบ่ นพืนฐานหลักการและแนวคิด 32 ประการ ได้แก่ (1) แนวคิด
การจัด การศึ ก ษา (2) การกํา หนดเสรี ภ าพในการจัด การศึ ก ษา (3) การกํา หนดช่ ว งเวลาการปฏิ รู ป
การศึ ก ษา (4) แนวทางการจัด การศึ กษาเพื อให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ น (5) โครงสร้ าง
กระทรวงศึกษาธิ การให้เน้นการประสานงาน (6) แนวทางการจัดเขตพืนทีการศึกษา (7) การพัฒนาระบบ
การศึกษาระดับสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริ บทไทย และมีการเพิมทางเลื อก (8) แนวทางการพัฒนา
หลักสู ตรทุกระดับการศึกษา (9) คุ ณภาพนักเรี ยน (10) การจัดหาและบริ หารบุคลากร (11) การพัฒนา
ระบบการเรี ยนการสอนและระบบการประเมิน (12) พัฒนาระบบการบริ หารและการจัดการ (13) พัฒนา
ระบบและขยายการศึกษาพืนฐาน (14) ส่ งเสริ ม บทบาทการจัดการศึ กษาของภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและชุ มชนท้องถิน (15) การจัดการศึกษาแบบอิงประสบการณ์ (16) จัดระบบการพัฒนาการกีฬา สู่
มาตรฐานสากล (17) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา (18) จัดระบบการวิจยั และรวบรวม
ศิลปะ วัฒนธรรม (19) จัดระบบเลขานุ การกิ จและระบบลอจิสติกส์ (20) การพัฒนากฎหมายการศึกษา
ท้องถินเป็ นกฎหมายรอง ในรู ปธรรมนู ญสถาบัน (21) การกําหนดบทบัญญัติควบคุ มการใช้อาํ นาจ (22)
การจัดโรงเรี ยนขนาดเล็ ก (23) การจัด ศู นย์กลางการศึ กษาในรู ปศู น ย์การเรี ยนชุ มชน (24) การจัด การ
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ศึกษาเพือคุ ณภาพสําหรับ ตนเอง (25) การประเมิ นการศึกษาครบวงจร (26) การควบคุ ม คุ ณภาพ ของ
หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (27) หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (28) การพัฒนา
โรงเรี ยนเป็ นนิ ติเอกัตบุ ค คลสมบู รณ์ แบบ (29) การกําหนดบทบาทโรงเรี ยนกับ การสอนและปฏิ บ ัติ
ศาสนา (30) สนับ สนุ น และส่ งเสริ ม การจัด การศึ ก ษาเอกชน/องค์ก รศาสนา (31การสนับ สนุ น และ
ส่ งเสริ ม การจัดการศึ กษาบนความเสมอภาคทางการศึก ษา และ (32) การส่ งเสริ มเสรี ภาพและความมี
อิสระในการจัดการศึกษาระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และระดับท้องถิ น โดยมีสาระสําคัญดังนี
๑) แนวคิดการจัดการศึกษา การจัดศึกษาต้องอยูบ่ นแนวคิดทีต้องให้ความสําคัญและเชือใน
ศักยภาพของเอกัตบุคคล ผูเ้ รี ยนทุกระดับ ทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนได้ จัดและส่ งเสริ ม
ตามหลักพหุ ปัญญา การเรี ยนการศึกษาต้องไม่สูญเปล่า สถานศึกษา ครู ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง
ต้องร่ วมมือกันและร่ วมรับผิดชอบ องค์กรจัดการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้ระหว่างเรี ยนโดย
มีเ งือนไข ส่ งเสริ มการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพผูเ้ รี ยนสามารถเสนอโครงการขอรับทุนหรื อกูย้ ืม
เงินหารายได้หรื อร่ วมกันตังบริ ษทั ห้างร้าน โดยเน้นการพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รี ยน คุณสมบัติ
ผูเ้ รี ยน การพัฒนาสรรถนะผูเ้ รี ยน การประเมินพฤติกรรมผูเ้ รี ยน สวัสดิการ รางวัล การเลือนชัน
ผูเ้ รี ยน การจัดการศึกษาผูเ้ รี ยนกลุ่มพิเศษ และการฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ ให้มีคณ
ุ ธรรม เป็ นคน
ดีของแผ่นดินด้วยศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีเป้าหมายชีวิต
ให้ดี เก่งและมีความสุข
๒) เสรี ภาพในการจัดการศึ กษา การจัด การศึก ษาต้องเป็ นกลาง ปลอดจากการครอบงําของเอกัต
บุค คลกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ ง โดยให้ นัก วิชาชี พ การศึ ก ษาเป็ นแกนนําในการปฏิ รูป การศึกษา การ
บริ ห ารและการจัด การศึก ษาทังด้านการผลิ ตและการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และการกํากับดุแลมาตรฐารวิชาชีพการศึกษาอย่างอิสระ
๓) การกําหนดช่ วงเวลาปฏิรูปการศึกษาทุกสิ บปี โดยมีการเตรี ยมการล่วงหน้าอย่างน้อยสามปี และ
ดําเนิ นการปฏิ รูปโดยคณะกรรมการปฏิ รูปการศึกษาที ประกอบด้วยนักวิชาชีพการศึ กษาอย่าง
น้อยร้อยละ70 และมีตวั แทนทุกสาชาวิชาชีพเข้าร่ วมในการปฏิรูปการศึกษา
๔) แนวคิ ดการจัด การศึ ก ษา เพื อให้ ส นองความต้องการของชาติ ภูมิ ภ าค จังหวัด อําเภอ และ
ท้องถิ นด้ว ยการจัด โครงสร้างการศึ ก ษาระดับ กระทรวง เขตการศึ กษาระดับ ภูมิภาค จังหวัด
อําเภอ ระดับจังหหวัด ระดับอําเภอ และระดับท้องถิน และการจัดการศึกษาเพือความเป็ นไทย
พึงพาตนเองได้ ดํารงชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๕) โครงสร้ างกระทรวงศึกษาธิการ ให้เน้นการประสานงาน ส่ วนโครงสร้าง องค์กรจัดการศึ กษา
ระดับ ภู มิ ภ าค จังหวัด อําเภอ ระดับ จังหวัด อําเภอ และท้องถิ นให้ เน้น การเนิ น การ โดยยึด
หลักการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่ วมของประชาชนในภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิน
๖) แนวทางการจัดเขตพืนทีการศึ กษา ยึดเขตพื นทีจังหวัดและอําเภอเป็ นฐาน และจําแนกอําเภอ
หรื อเขตปกครองเป็ น “เขตโรงเรี ยน (School District) ” ทียึดตําบลหรื อกลุ่มตําบล หรื อเทศบาล
เป็ นฐาน เพือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยการ โดยกําหนดจังหวัดเป็ นเขต
พืนที การศึกษามัธ ยมศึก ษาและอาชี วศึ ก ษา อําเภอ เป็ นเขตพื นที ประถมศึ กษา ตําบลเป็ นเขต
พืนทีปฐมวัยศึกษาและการศึกษาตลอดชี วิต (กศตช) ทังเขตพืนทีมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และ
ปฐมวัยศึกษา ให้จาํ แนกออกเป็ น 2-3 เขตโรงเรี ยน
๗) พัฒนาระบบการศึกษาระดับสถานศึกษาให้ เหมาะสมกับบริ บทไทย และมีการเพิมทางเลือก ใน
การศึ ก ษาระดับ พื นฐาน การศึ ก ษานอกระบบ การศึ กษาตามอัธ ยาศัย การศึก ษาเอกชน และ
การศึกษาในบ้าน (Home Schooling)
๘) การพัฒนาหลักสู ตรทุกระดับการศึกษา ต้องเน้นความเป็ นไทย ไม่ลอกเลียนรู ปแบบและสาระ
จากต่างประเทศโดยปราศจากการศึ กษาและวิจยั อย่างรอบคอบ ให้ยึดหลักการพัฒนาเนื อหา
“สาระไทย” ควบคู่ ไปกับ “สาระเทศ” องค์ก รจัด การศึ ก ษาต้องส่ งเสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาและ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาพัฒ นาหลัก สู ตรแบบอิ ง ประสบการณ์ หลัก สู ต รแบบอิ งสมรรถนะ และ
หลักสู ตรแบบอิงเนื อหาตามบริ บทและระดับชัน เน้นการพัฒนาทักษะชี วิต เพือพัฒนาเด็กไทย
ให้เติ บ ใหญ่เป็ น “คนไทย” มีการกําหนดสมดุลระหว่างหลักสู ตรแกนกลาง หลักสู ตรท้องถิ น
และหลักสู ตรโรงเรี ยน ทีเน้นให้นกั เรี ยนศึกษาหาความรู ้ ตามความสนใจของตนเอง ปรับเนื อหา
สาระในหลัก สู ต รแกนกลาง ให้ มี ส มดุ ลระหว่างสาระไทยและสาระเทศ โดยมุ่งเน้น ก้าวทัน
วิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู ้สากล
ในภาพรวม ให้เน้น สาระไทยในระดับ ประถมศึ ก ษาและเพิ มสาระสากลในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
๙) คุณภาพนักเรี ยน นักศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกระดับ เป็ นภารกิ จสําคัญของการจัดการศึกษา องค์กร
จัด การศึ ก ษาต้องประกัน การจัด การศึ ก ษาที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพื อผลิ ต ผูส้ ํ าเร็ จ การศึ กษาและ
บัณฑิ ตทีเติ บใหญ่เป็ นชาวไทยที มีคุณภาพ มีความเป็ นคนไทย ภาคภูมิ ใจในศาสตร์ วิท ยาการ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวิถีชีวิตไทย และมีความรู ้ประสบการณ์ทงที
ั เป็ นสาระ
ไทยและสาระสากล เพื อให้ ค นไทยดํารงตนอยู่ใ นสั งคมไทยและสั งคมโลกอย่างมี คุ ณ ภาพ
สามารถปกป้ องผลประโยชน์ของชาติจากการเอารัดเอาเปรี ยบโกงชาติโกงแผ่นดินของคนใน
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ชาติ ที เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นตนและส่ วนกลุ่ ม และต่างชาติที หวัง ครอบครองครอบงําของ
ต่างชาติ
๑๐)
การจัดหาและบริ หารบุคลากรการศึกษาให้ประกอบด้วย (1) บุคลากรฝ่ ายวิชาการ เพือ
ทําหน้าทีเกียวกับการวางแผน เตรี ยมการ ดําเนิ นการ เทคโนโลยีและสื อการ แหล่งวิทยาการ
พัฒ นาองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ปรั บ เปลี ยนพฤติ ก รรมและให้ ค ําปรึ ก ษา และประเมิ น การศึ ก ษา
ประกอบด้วย ครู อาจารย์ (ประจําชัน ประจําวิชา และประจําศู นย์ความรู ้ ศู นย์ป ระสบการณ์
และศูนย์บริ การ) ครู /อาจารย์เทคโนโลยีการศึกษา ครู /อาจารย์บรรณารักษ์ ครู /อาจารย์วิจยั ครู /
อาจารย์จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา ครู /อาจารย์แ นะแนว และครู /อาจารย์ว ดั และประเมิ น ผล (2)
บุคลากรฝ่ ายบริ หาร เพือทําหน้าทีวางแผน จัดองค์กร ควบคุม กํากับ ดูแล สื อสาร ประสานงาน
และทํา ความร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานภายนอก ระดมและจัด สรรทรั พ ยากร (การเงิ น และ
งบประมาณ) รายงานผลการทํางาน และประเมินการทํางาน และ (3) บุคลากรฝ่ ายปฏิบตั ิการ
เพือทําหน้าทีสนับสนุนการดําเนิ นงานของฝ่ ายวิชาการ และฝ่ ายบริ หาร ประกอบด้วยเจ้าหน้าที
ฝ่ ายบริ หาร ได้แก่ ผูจ้ ดั การสํานัก งาน เจ้าหน้าที ลอจิส ติกส์ เจ้าหน้าทีเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(ธุ รการ สารบรรณ และจัดเก็ บ ข้อมู ล ) เลขานุ ก ารกิ จ (เลขานุ การ) เจ้าหน้าที เทศรั ก ษ์ (ดู แ ล
อาคารสถานที) นักปฏิบตั ิการสื อการศึกษา นักปฏิบตั ิการจิตวิทยาโรงเรี ยน นักปฏิบตั ิการนัก
แนะแนว เจ้าหน้าทีคมนาคม เจ้าหน้าทีพัสดุ เจ้าหน้าทีพิทกั ษ์ม ลภาวะ เจ้าหน้าทีพิทกั ษ์ความ
ปลอดภัย
องค์ก รจัด การศึ ก ษาต้อ งส่ ง เสริ ม และพัฒ นาวิ ท ยากรท้อ งถิ นและภู มิ ภ าคและ
นักปราชญ์วิถีไทย ในสายวิชาชี วิตหรื อวิชาการเพือให้มีส่วนร่ วมในการถ่ายทอดความรู ้และ
ประสบการณ์แก่ครุ และนักเรี ยนในภูมิภาคหรื อท้องถินโดยการคัดเลื อกผูม้ ีคุณสมบัติขึนบัญชี
วิทยากรท้องถินและปราชญ์วิถีไทย เป้ นครู อาจารย์ประจําโรงเรี ยนหรื อกลุ่มโรงเรี ยน มีระบบ
การพัฒนา เลือนขันเลือนตําแหน่ง เช่นเดียวครู อาจารย์ในระบบปรกติ
๑๑) การพั ฒ นาระบบการเรี ยนการสอน และระบบการประเมิน ที เป็ นของไทยและเหมาะสมกับ
บริ บทไทย การนําระบบจากต่างประเทศโดยปราศจากการวิจยั รองรับกระทํามิได้
๑๒) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ การจัดการควรครอบคลุมการบริ หาร8 ขอบข่าย ได้แก่
การบริ หารทัวไป การบริ หารวิชาการ การบริ หารกิจการนักเรี ยนนักศึกษา การบริ หารบุคลากร
การบริ หารเงินและงบประมาณ การบริ หารกิ จการชุมชน และการบริ หารวิสาหกิจสถานศึกษา
และการบริ หารลอจิสติกส์
๑๓) พัฒ นาระบบและขยายการศึ กษาพื นฐาน ให้ค รบวงจร ด้ว ยการสร้ า งศู น ย์ก ารเรี ย นชุ ม ชน
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ประกอบด้วยสถานเด็กเลี ยงดู อ่อน ปฐมวัย ศึ กษาหรื ออนุ บ าล เพิมจากประถมศึ กษาในระดับ
ท้องถิน
๑๔) ส่ งเสริ ม บทบาทการจั ด การศึ ก ษา ของภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คมและชุ ม ชนท้ อ งถิ น
โดยเฉพาะในท้องถิน และลดบทบาทของภาคองค์กรจัดการศึกษาให้เน้นการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุ นฝังผูเ้ รี ยน (Demand-Side Subsidy) โดยจัดในรู ป “โรงเรี ยนองค์กรจัดการศึกษา-ประชา”
(Charter School) คือ องค์กรจัดการศึกษาจ่ายงบประมาณเป็ นก้อน (Block Grant) เอกชนบริ หาร
และจัดการภายใต้การกํากับดูแลของเอกชนในรู ปสมาคม มูลนิธิหรื อชมรม
๑๕) การจัด การศึก ษาแบบอิงประสบการณ์ ที ยึด ผูเ้ รี ยนเป็ นศู น ย์กลาง มากกว่าการศึก ษาแบบอิ ง
เนื อหาจากการสอนแบบบรรยายโดยยกระดับ อาชี ว ศึ ก ษาและเทคนิ ค ศึ ก ษา (Technical &
Vocational Education-TVE) ให้ เป็ นสายหลัก คู่ ข นานกับ สายสามัญ ในการพัฒ นาประเทศ
สามารถพัฒนาอาชี วะและเทคนิ คศึกษาถึงความเป็ นเลิศ ทังทางวิชาการ วิจยั และประสบการณ์
การปฏิบตั ิอย่างมืออาชีพ
๑๖) จัดระบบการพัฒนาการกีฬ า สู่ มาตรฐานสากล เพือพัฒนาความมีระเบียบวิน ัย และการรักษา
สุ ขภาพในระยะยาว ส่ งเสริ ม การวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกี ฬา เพื อให้
สามารถแข่ งขัน ได้ในระดับโลก พัฒนากี ฬ าและการร้อง การรํา และการละเล่น ท้องถิ นและ
ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ
๑๗) พัฒ นาระบบเทคโนโลยีและสื อสารการศึ กษา ให้มี นัก เทคโนโลยีการศึ ก ษาเป็ นตําแหน่ งครู
อาจารย์สาํ หรับสถานศึกษาประจําโรงเรี ยนในตําแหน่งครู เพือทําหน้าทีนักเทคโนโลยีการศึกษา
อย่างเดี ยว มิใช่ ตอ้ งสอนวิชาสามัญด้วย สร้ างระบบคลังสื อการสอนทัวประเทศ และระบบจัด
อันดับสื อการสอนเพือเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพการสอน
๑๘) จัดระบบการวิจัยและรวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม แขนงต่างๆ ของประเทศ สร้างจิตสํานึกในการ
อนุ รักษ์ และส่ งเสริ ม ความคิ ด และทัก ษะในทางสร้ างสรรค์เพื ออภิ วตั น์ ศิ ลปะวัฒ นธรรมให้
เจริ ญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลายโดยนานาอารยะประเทศ และจัดระบบการ
วิจยั พัฒนา และเผยแพร่ และถ่ ายทอดศาสตร์ และเทคโนโลยีไทย ในด้านการแพทย์ การอาชี พ
และการดํารงชี วติ ในโรงเรี ยนและชุมชน
๑๙) จัดระบบเลขานุการกิจและระบบลอจิสติกส์ โดยมีบุคลากรทีเป็ นเลขานุ การกิ จรับผิดชอบด้าน
งานธุ รกิ การและสารบรรณ และนักลอจิ สติกส์ ดูแลด้านอาคารสถานที พาหนะ ถนนหนทาง
พัสดุครุ ภณั ฑ์ทีมีจาํ นวนเพียงพอเพือมิให้ดึงครู มาจากนักเรี ยน
๒๐) ให้ สถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การพั ฒ นากฎหมายการศึ ก ษาท้ อ งถิ นเป็ นกฏหมายรอง-Bylaws
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(ธรรมนู ญสถาบัน) พัฒนาระบบการศึกษาระดับสถาบัน (แผนการศึกษาประจําสถาบัน) พัฒนา
แผนแม่ บ ทวิชาการประจําสถาบัน (Local Institutional Academic Master Plan: LI-AMP) และ
พัฒนาแผนแม่บทบริ หาร และบริ การระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ อิงแผนแม่บทวิชาการ (Local
Institutional Administration and Service Master Plan: LI-ASMP)
๒๑) กําหนดบทบัญญั ติ ควบคุมการใช้ อํานาจ สั งการเกิน บทบาทหน้ าที (Misuse of and Excessive
Executive Power) ให้กระทรวงการศึ ก ษา ควรปลอดการเมื อง ไม่ ค วรขึ นกับ ฝ่ ายบริ ห าร ให้
การศึกษาอยูต่ รงกลาง ปลอดการครอบงําจากการเมืองและการปกครอง โดยยึดแนวคิดที ถูกต้อง
ของเขตพืนทีการศึกษา การจัดการศึกษาระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิน
๒๒)
ในระดับท้องถินเน้ นการจัดโรงเรี ยนขนาดเล็ก ให้มีการจัดระบบโรงเรี ยนขนาดเล็กที
ไม่ ท ําความเดื อ ดร้ อ นแก่ นั ก เรี ย น ไม่ ป ล่ อ ยให้ โ รงเรี ย นร้ า งไม่ ตี ต ราบาปให้ โรงเรี ย น โดย
เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษาเป็ นเครื องมือถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์
๒๓)
จั ด ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาในรู ป ศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ ม ชน (ศรช-Community Learning
Center-CLC) โดยจัด ตัง ศรช ขึ นทุ ก ตํา บล หรื อ 2-3 ตํา บลเป็ นชุ ม ชนใหม่ ศรช จัด บริ ห าร
โรงเรี ยนตังแต่ปฐมวัย-ม.ปลาย. และอาชี วศึ กษาระดับ ต้น (จัดระบบเหมือนโรงเรี ยนเครื อข่าย
อัส สั ม ชัญ ) จัด สรรสนับ สนุ น งบประมาณรายหัวค่ารถให้ทุ ก คน ให้ ชุม ชนมี บ ทบาทในการ
ส่งเสริ มอนาคตของบุตรหลาน ชีชะตาของคนในชุมชน
๒๔)
การจัด การศึ กษาเพื อคุ ณภาพให้ ม่ ุ งสํ าหรั บตนเอง ไม่มุ่ งแข่ งขัน กับ คนอืน ไม่มี ก าร
จัดลําดับโรงเรี ยน ไม่ดึงครู ออกจากห้องเรี ยนและโรงเรี ยน ไม่ให้ครู ทาํ หน้าที ทีไม่เกี ยวกับการ
สอนหรื อบทบาททีตนเองได้รับมอบหมาย
๒๕)
การประเมินการศึกษาเน้ น การประเมินครบวงจร จํากัดการประเมิ น ระดับ ชาติ เท่าที
จําเป็ น เน้นการประเมิ นจิตพิสัย ทักษพิสัยมากกว่าพุทธิ พิสัย ให้ครู อาจารย์ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษามีส่วนสําคัญในการสร้างแบบทดสอบและเครื องมือประเมิน ทีต้องผ่านกระบวนการ
สร้ างพิม พ์เขียน และการวิเคราะห์ ความยากง่าย เพือนําไปสู่ การพัฒนาคลังข้อสอบระดับ ชาติ
หลีกเลียงการใช้ครู อาจารย์ต่างระดับการศึกษามาสร้างแบบทดสอบและเครื องมือการประเมิน
๒๖)ให้ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ประกอบด้วย การประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน
(Internal Quality Assurance) และการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก (External Quality
Assessment)
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QC = IQA + EQA
(Quality Control) = (Internal Quality Assurance) + (External Quality Assessment)
ให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในดําเนิ นการโดยหน่วยงานทีต้องประกันคุณภาพ
และหน่วยงานต้นสังกัด ทีต้องมีการกําหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน เกณฑ์ และตัวบ่งชี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดําเนิ นการโดยหน่วยงานภายนอกทีเป็ นอิสระ
จากกระทรวงศึกษาธิการ ทีเข้าไปประเมินเพือยืนยันผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องค์ประกอบ มาตรฐาน เกณฑ์ และตัวบ่งชี ทีหน่วยรับการประเมินและตันสังกัดกําหนดไว้
๒๗)
หน่ ว ยประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก หน่ วยงานที ทําหน้ าที ประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายนอกจะกําหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน เกณฑ์และตัวบ่งชี เองไม่ได้ ต้องประเมิน
และยืนยันตามทีหน่วยงานทีถูกประเมินและต้นสังกัดกําหนด
๒๘) พั ฒ นาระบบนิ ติ เอกั ต บุ ค คลให้ โรงเรี ย นเป็ นนิ ติ เอกั ต บุ ค คลสมบู รณ์ แบบ ปราศจากการ
ครอบงําของเขตพืนทีการศึกษา ให้อิสระการบริ หารและการจัดการเพือลดขันตอนการปฏิบตั ิ
๒๙) กําหนดบทบาทโรงเรี ยนกับการสอนและปฏิบัติศาสนา โดยให้ศาสนิ กได้รับความรู ้ เกียวกับ
ศาสนาทีนับถือในประเทศ จึงควรกําหนดให้ชดั เจนโดยดําเนินการ 3 แนวทาง คือ (1) ให้ยงั คง
ปฏิ บ ัติศ าสนกิ จ เพือตอบสนองความต้องการของศาสนิ ก ของนักเรี ยนส่ วนใหญ่ (2) หาก
โรงเรี ยนมีนกั เรี ยนทุกศาสนา โรงเรี ยนควรจัดกิจกรรมตามวันสําคัญของทุกศาสนา หรื อ (3)
กําหนดนโนบายห้ามจัดกิจกรรมทางศาสนาใน
๓๐)องค์ กรจัด การศึ กษาพึ งสนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเอกชน/องค์ กรศาสนา ภาษี
การศึ ก ษา กองทุ น พัฒ นาครู เทคโนโลยีแ ละสื อสารการศึ ก ษา และกองทุ น พัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
๓๑) องค์ กรจัดการศึกษาพึงให้ ความเสมอภาคทางการศึกษา ต้องจัดหาตัดให้โครงสร้างการบริ หาร
และการจัดการที เน้นการกระจายอํานาจสู่ ภูมิภาคและท้องถิน และโครงสร้ างพืนฐาน และสิ ง
อํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางกายภาพอันควรแก่บริ บท สําหรับสถานศึกษาไม่
จํากัดว่า จะเป็ นโรงเรี ยนในเมือง ชนบท ช่ ายขอบหรื อชายแดน ทังสถานศึกษาทีเป็ นโรงเรี ยน
ศูนย์การเรี ยน การศึกษาทีบ้าน หรื อสถาบันอุดมศึกษาทังขององค์กรจัดการศึกษาและเอกชน
๓๒) ส่ งเสริ มเสรีภาพและความมีอิสระในการจัดการศึกษาระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และระดับ
ท้ อ งถิ นด้วยการจัด โครงสร้ างระบบภาษี ท ้องถิ นเพื อจัด การศึ ก ษา จัด ตังกองทุ น เพื อให้ ภูมิ ภาค
จังหวัด อําเภอ และท้องถิ นมี ส่ วนร่ วมและรั บ ผิ ด ชอบการศึ กษาของภูมิ ภาค จังหวัด อําเภอ และ
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ท้องถิน
๓๓)สร้างความเป็ นเลิศทางการศึกษา โดยให้มีศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพือเน้นความเป็ นเลิ ศในชาติ
โดยเฉพาะนวัตกรรมการเรี ยนการสอน ให้ทนั โลกและทันสมัย
โดยสรุ ป ให้ แ นวนโยบายการจัด การศึ ก ษาตังอยู่ บ นพื นฐานหลัก การและแนวคิ ด ที ทัน สมัย
สอดคล้องการการเปลียนทางศิลปวิทยาการเพือให้เยาวชนไทยเติบใหญ่เป็ นประชาชนไทยทีมี คุณภาพ
ตามแนวนโยบาย ๗ ประการ ได้แก่
๑) แนวนโยบายด้านการจัดการศึกษา ให้ประกอบด้วย (๑) แนวคิดการจัดการศึกษาทียึดสาระ
ไทยเป็ นหลัก (๒) การกําหนดเสรี ภาพในการจัด การศึกษา (๓) การกําหนดช่ วงเวลาการ
ปฏิรูปการศึกษา (๔) แนวทางการจัดการศึกษาเพือให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ น
(๕) เน้น โครงสร้ างกระทรวงการศึกษาเพือการประสานงานมากกว่าควบคุ ม สังการ (๖)
แนวทางการจัด เขตพื นที การศึก ษาที เน้ น การจัด เขตพื นที การศึ ก ษาในวงแคบและเขต
โรงเรี ยน
๒) แนวนโยบายด้านการจัดระบบการศึกษาและระบบวิชาการ ให้ประกอบด้วย (๑) การพัฒนา
ระบบการศึ ก ษาระดับ สถานศึ กษาให้เหมาะสมกับ บริ บ ทไทย และมีก ารเพิ มการศึ ก ษา
ทางเลื อ กเพื อพัฒ นาทัก ษะชี วิต ไทย เพื อให้ ผู เ้ รี ยนที สํ า เร็ จ การศึ ก ษาสามารถออกไป
ประกอบอาชี พ ได้ท นั ที และ (๒) แนวทางการพัฒ นาหลัก สู ตรทุกระดับ การศึกษา และ
ระบบการสอน ให้เน้นหลักสู ตรที ตอบสนองความต้องการของบริ บ ทมากกว่าหลัก สู ตร
ส่ วนกลาง และ (๓) การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนทีเน้นการเรี ยนครบวงจร คือ เรี ยน
เรี ย นคิ ด เรี ยนทํา เรี ย นแก้ เรี ย นดํา รงตน และเรี ยนดํา รงชี วิ ต ด้ ว ยการสอนแบบอิ ง
ประสบการณ์ มิใช่ เน้น ”การเรี ยน” อย่างเดี ยว และระบบการประเมิน ทีเน้นการประเมิน
อย่างสมดุลทังประเมินภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
๓) แนวนโยบายด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยน และบุ คลากรการศึกษา ให้ป ระกอบด้วย (๑) คุ ณภาพ
ผูเ้ รี ยนทีเน้นความดี มากกว่าความเก่ง และการศึ กษาเพือพัฒนาตนเองมากกว่าการแข่งขัน
กับสถานศึกษาในต่างประเทศ เพือคุ ณภาพชีวติ ของผูเ้ รี ยนเมือเติบใหญ่ขึนสมกับทีชนชาติ
ไทยมี บ ริ บ ท ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรมเป็ นของตนเองมามากว่า ๘.๐๐๐ ปี (๒) การ
จัดหาและบริ หารบุ คลากร ทีเน้นการกําหนดตําแหน่ งหน้าทีสายบริ หาร สายวิชาการ และ
สายปฏิ บ ตั ิ ให้ ตอบสนองการจัดการศึ กษาในยุคที เทคโนโลยีก ารและสื อสารการศึก ษา
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
๔) แนวนโยบายการจัดสายการศึ กษา ให้ประกอบด้วย (๑) พัฒนาระบบและขยายการศึกษา
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พื นฐาน โดยจัด การศึ ก ษา ๔ สาย คื อ สายวิช าชี วิต สายวิ ช าชี พ สายวิช าการ และสาย
ประสบการณ์ (๒) ส่ งเสริ มบทบาทการจัดการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
ชุมชนท้องถิน บนพืนฐานความไว้วางใจและการกํากับดูแลคุณภาพภายใน (๓) การจัดการ
ศึกษาแบบอิงประสบการณ์ ทีเน้นให้คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น ดํารงตนและดํารงชี วิต
เป็ น และ (๔) จัดระบบการพัฒนาการกีฬา สู่ มาตรฐานสากล ตามหลักการวิทยาศาสตร์การ
กีฬาไทยและสากลทีผ่านการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือง
๕) แนวนโยบายด้านเทคโนโลยีแ ละสื อสารการศึ ก ษา ให้ ป ระกอบด้ว ย (๑) พัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา ให้เป็ นเสาหลักที ๓ ของวิชาชี พการศึกษา ตามหลักการ
“ไตรยางค์วชิ าชี พชันสู ง” (๒) จัดระบบการวิจยั และรวบรวมศิลปะ วัฒนธรรมตามวิถีไทย
และ (๓) การพัฒนานวัตกรรมเพือสร้างเทคโนโลยีใหม่ทีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ไทยสู่ ระบบเศรษฐกิจขับเคลือนด้วยนวัตกรรม
๖) แนวโยบายด้านการบริ หารและการจัดการ ให้ประกอบด้วยนโยบายด้าน (๑) จัดระบบการ
บริ หารธุรการเป็ นเลขานุการกิ จและระบบลอจิสติกส์ (๒) พัฒนาระบบการบริ หารและการ
จัด การที เน้น การพัฒ นาระบบการบริ ห ารและการจัด การตามวิถี ไ ทย (๓) การพัฒ นา
กฎหมายการศึ กษาท้อ งถิ นเป็ นกฎหมายรอง ในรู ป ธรรมนู ญ สถาบัน และแผนแม่ บ ท
วิช าการเพื อให้ เป็ นหลัก ยึ ด สํ าหรั บ แผนแม่ บ ทการบริ ห าร (๔) การกํา หนดบทบัญ ญัติ
ควบคุ ม การใช้อาํ นาจ เพือมิ ให้ผูบ้ ริ ห ารลุ แก่ อาํ นาจ และบริ หารสังการโดยไม่ขาดการมี
ส่วนร่ วม และแอบอ้างประชาธิ ปไตยจอมปลอม (Pseudo Democracy) เพือสร้างความชอบ
ธรรมให้แ ก่ การตัด สิ น ใจของตนเองการปฏิ บ ตั ิ ห รื อละเว้น ปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรา๑๕๗ ของ
กฎหมายอาญา (๕) การจัดโรงเรี ยนขนาดเล็ ก ที เป็ นฐานของโรงเรี ยนคุ ณภาพเพราะครู
สามารถดู แ ลผู ้เรี ย นได้อ ย่ า งใกล้ชั ด และไม่ มี ก ารแบ่ ง ชันสอน (๖) การจัด ศู น ย์ก ลาง
การศึกษาในรู ปศูนย์การเรี ยนชุมชน (๗) การจัดการศึ กษาเพือคุณภาพสําหรับตนเอง และ
(๘)สร้างความเป็ นเลิศทางการศึกษา โดยให้มีศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพือเน้นความเป็ น
เลิศในชาติ โดยเฉพาะนวัตกรรมการเรี ยนการสอน ให้ทนั โลกและทันสมัย
๗) แนวนโยบายด้ายการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ประกอบด้วย (๑) การประเมินครบวงจร
คือ ประเมิ น ก่ อ นเรี ยน ระหว่างเรี ยน และประเมิน หลังเรี ยน ทังการประเมิ น ความรู้ และ
ภาคปฏิ บ ตั ิ (๒) การประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในโดยองค์ก รการศึ กษา (First Party)
และหน่ ว ยงานต้น สั ง กัด (Second Party) (๓) การควบคุ ม คุ ณ ภาพ ของหน่ ว ยประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายนอกโดยยึดหลักเป็ น Third Party ไม่อยู่ในการควบคุมของหน่ วยงาน
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ทีถูกประเมินหรื อต้นสังกัด (๔) การพัฒนาโรงเรี ยนเป็ นนิ ติเอกัตบุคคลสมบูรณ์ แบบ และ
การกระจายอํานาจ (๕) การกําหนดบทบาทโรงเรี ยนกับการสอนและปฏิ บ ตั ิ ศาสนา (๖)
สนับ สนุ น และส่ งเสริ ม การจัด การศึ ก ษาเอกชน/องค์ก รศาสนา (๗) การสนับ สนุ น และ
ส่ งเสริ มการจัดการศึ กษาบนความเสมอภาคทางการศึกษา และ (๘) การส่ งเสริ ม เสรี ภาพ
และความมีอิสระในการจัดการศึกษาระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และระดับท้องถิ น

หมวด 2

การปฏิรูปแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา
2.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป
ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามาหลายยุคหลายสมัย แต่ไม่ตอบสนองความต้องการในการจัดการศึกษา
ทีมึคุณภาพ
ส่ ว นหนึ งมี ส าเหตุ ม าจากการปฏิ รู ปการศึ ก ษาตามที ได้ พ บเห็ น หรื อศึ ก ษาเล่ า เรี ย นจาก
ต่างประเทศ โดยขาดการวิเคราะห์บริ บทคือสภาพแวดล้อมแบบไทย จึงปรากฏว่า การปฏิรูปทุกครั งทีผ่าน
มาไม่ประสบความสําเร็ จ ทําให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยไม่มีคุณภาพสมกับความเป็ นประเทศที มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่าแปดพันปี นอกจากนี การปฏิ รูปการศึกษาในอดี ตและปั จจุบนั นิ ยมแต่งตังผูท้ ี
มิได้เป็ นนักการศึกษามืออาชี พมาปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการศึกษาทุกครังจึงไม่บรรลุผล
จึงจําเป็ นต้องปฏิ รูปแนวคิดการปฏิรูปการศึ กษาเพือให้สามารถจัดการศึ กษาของชาติให้บรรลุ ผล
สามารถผลิตผูส้ ําเร็ จการศึกษาทีทีลกั ษณะความเป็ นไทยทีสมบูรณ์ มิใช้มีร่างกายเป็ นคนไทย แต่สํานึ กเป็ น
คนต่างชาติ ดูหมินดูแคลนศาสตร์ วิทยาการ และวิถีไทย จึงจําเป็ นทีจะต้องกําหนดแนวคิดการปฏิรูปให้ถูก
ทิศทาง

2.2 แนวนโยบายการปฏิรูป
องค์กรจัดการศึกษาพึงจัดให้มีการปฏิ รูปการศึกษาเพือผลิตผูส้ ําเร็ จการศึกษาให้มีทกั ษะชี วิต รู ้ จกั และเห็น
คุ ณ ค่ าความเป็ นไทย ไม่ คอยลอกเลี ยนความรู ้ และประสบการณ์ จากต่างประเทศ และพึงปฏิ รูป โดยอิ ง
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ศาสตร์ แ ละวิท ยาการไทยในทุ ก ระยะสิ บ ปี โดยมี ก ารเตรี ยมการล่ ว งหน้ าอย่า งน้ อยสามปี โดยแต่ ง ตัง
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาทีมีนกั การศึกษามืออาชีพทีศึ กษาเล่าเรี ยนทางการศึกษาและมีตาํ แหน่ งวิทย
ฐานะและวิชาการทางการศึ กษาระดับ สู ง โดยมีจ าํ นวนมากกว่าผูท้ ี มิ ได้ศึก ษาด้านศึ กษาศาสตร์ ห รื อครุ
ศาสตร์

2.3 มาตรการการปฏิรูป
2.3.1 ให้มีสํานักงานสภาปฏิ รูปการศึกษา โดยตราเป็ นพระราชบัญญัติ โดยแต่งตังคณะกรรมการ
ปฏิรูปการศึ กษา และสภาปฏิรูปการศึกษา เพือทําหน้าทีศึ กษาและพัฒนาระบบการศึ กษา ทําการเพือการ
เผยแพร่ แ ละสื อสารให้ เกิ ด การยอมรั บ และทดสอบระบบภาคสนามกับ ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างใน
สถานการณ์จริ งในระยะเวลาตามเป็ นจริ งก่อนการประกาศใช้
2.3.2 ให้คณะกรรมการปฏิ รูปการศึกษาประกอบด้วยนักวิชาชี พการศึกษาทีดํารงตําแหน่ งหรื อเคย
ดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งในกระทรวงศึกษาธิ การ ศาสตราจารย์ และรองศาสตรา หรื อวิทยฐานะเชี ยว
ขึ นไปหรื อเที ยบเท่ า ระดับ 9-11 ที เป็ นตัวแทนการศึ ก ษาระดับ ปฐมวัน ศึกษา ระดับ ประถมศึกษา ระดับ
มัธ ยมศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา อุ ด มศึ ก ษา บริ ห ารการศึ ก ษา หลัก สู ต รและการสอน เทคโนโลยี แ ละสื อสาร
การศึกษา การวิจยั และประเมินการศึกษา การศึกษาตลอดชีวติ และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางไกล
และการศึ กษาระดับภูมิภาค อย่างน้อยร้อยละ70 สาขาละ 2 คน จํานวนไม่เกิ น 30 คน และมีตวั แทนสาชา
วิชาชี พเข้าร่ วมในการปฏิรูปการศึ กษา โดยคัดเลื อกจากนักวิชาการและวิชาชีพการศึกษาทีมี ประสบการณ์
และผลงานประจักษ์ จํานวนไม่เกิน 10 คน รวมทังสิ นไม่เกิน 45 คน
ให้ ส มาชิ ก สภาปฏิ รูป การศึ ก ษามาจากการเลื อ กตังสองในสามและหนึ งในสามแต่ งตังจาก
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ทีเป็ นนัก การศึก ษามื ออาชี พ ที ศึ กษาเล่ าเรี ยนทางการศึ ก ษาหรื อมี ป ระสบการณ์ การทํางาน
การศึ กษามี วุฒิ ก ารศึก ษาระดับ ปริ ญญาเอกและดํารงตําแหน่ งวิชาการไม่ตากว่
ํ าระดับ ศาสตราจารย์ ตาม
จํานวนทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห่งชาติ
2.3.3 นักวิชาชีพและนักวิชาการสาขานอกวิชาชีพการศึกษา ให้มีตวั แทนทุกสาขาวิชาเพือเสริ มเติม
เต็มแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของนักวิชาชี พและนักวิชาการการศึกษา
2.3.4 การดํา เนิ น ปฏิ รู ป ให้ ยึ ด แนวทางการจัด ระบบ (Systems Approach) เพื อให้ ไ ด้ร ะบบที
ครอบคลุมขันตอนสําคัญได้แก่ การวิเคราะห์ระบบ การสังเคราะห์ระบบ การเสนอแบบจําลองระบบ การ
ประเมินระบบ และการทดสอบระบบในสถานการณ์จาํ ลองและสถานการณ์จริ ง โดยดําเนิ นการเพือให้ทุก
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ภาคส่ วนได้มีส่วนร่ วมในการเสนอปั ญหาและทัศนะเพือรวบรวมประเด็นทีจะนําไปสู่ การปฏิรูปการศึกษา
ตามกระบวนการที มีประสิ ท ธิ ภาพทีสุ ด เพือมิให้กีดกัน หรื อผูข้ าดการปฏิ รูปการศึกษเฉพาะนักการศึ กษา
หรื อผูม้ ีอาํ นาจองค์กรจัดการศึกษาแต่งตังเพียงกลุ่มเดียว
2.3.5 ให้จดั ตังสํานักงานสภาปฏิ รูปการศึ กษาภาคประชาชนโดยตราเป็ นพระราชบัญญัติ เพือดําเนิ นการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยนักการศึกษาทีไม่ได้เป็ นข้าราชการหรื อพนักงานของรัฐ เพือทําหน้าทีปฏิรูปการศึกษา
คู่ขนานไปกับภาครัฐ
2.3.6 ให้คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาดําเนินการตามอย่างน้อย9 ขันตอนดังนี
ขันที 1 วิเคราะห์ ระบบการศึก ษา (Systems Analysis) ด้วยการ (1) วิเคราะห์ และเสนอประเด็ น
ปั ญหาต่างๆ จากสื อมวลชน จากประสบการณ์ และรายกรณี ทีพบของกรรมการปฏิ รูปและผูเ้ กียวข้อง (2)
วิเคราะห์ พรบ.การศึกษาแห่ งชาติทีใช้อยู่ระหว่างการปฏิรูป และแผนการศึกษาทีใช้อยู่ในช่วงเวลาทีกําลัง
ปฏิ รูป (3) จําแนกองค์ประกอบระบบการศึ กษาที จะปฏิ รูปใหม่ ออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ (1) องค์ประกอบที
จํา เป็ นสํ า หรั บ บริ บ ทไทย เอเชี ย และสากล (2) องค์ป ระกอบที ต้อ งปรั บ ให้ เหมาะกับ บริ บ ทไทย (3)
องค์ประกอบทีต้องขจัดและกําหนดองค์ประกอบอืนแทน และ (4) สรุ ปประเด็นและทําโครงเอกสารปฏิ รูป
การศึกษา
ขันตอนที 2 สังเคราะห์ ระบบ (Systems Synthesis) ทําการปฏิรูปการศึกษา ด้วยการพัฒนาระบบ
การศึกษาใหม่ (ปฏิรูป) ด้วยการกําหนดองค์ประกอบ กําหนดขันตอน และเขียนแบบจําลองระบบ (Systems
Modeling) แล้วจัดทําเอกสารปฏิรูปการศึกษาและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
ขันตอนที 3 มายกร่ าง พรบ.การศึกษาแห่ งชาติตามเอกสารปฏิรูปการศึ กษาทีได้รับความเห็นชอบ
และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
ขันตอนที 4 ร่ างแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับ ร่ าง พรบ.ฯ และขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
ขันตอนที 5 ประเมินร่ างระบบการศึกษา โดยผูท้ รงคุณวุฒิทีคณะกรรมการปฏิ รูปการศึกษาแต่งตัง
เพื อพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบร่ าง พรบ.การศึ ก ษาแห่ งชาติ และส่ งผลการประเมิน กลับ คณะกรรมการ
ปฏิรูปการศึกษา
ขันตอนที 6 ประเมินร่ างแผนการศึกษาแห่งชาติ และส่ งผลการประเมินกลับคณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษา
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ขันตอนที7 คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษานําข้อเสนอมาปรับปรุ ง และเตรี ยมการทําประชามติ
ขันตอนที8 จัดทําประชามติดว้ ยวิธีการประชุ มระดมความคิดหรื อใช้เทคโนโลยีการสื อสารทัออน
ไลน์ และออฟไลน์
ขันตอนที9 นําเสนอร่ าง พรบ.การศึ กษาแห่ งชาติ และ แผนการศึกษาชาติ ทีผ่านประชามติเสนอ
องค์กรจัดการศึกษาบาล
2.3.7 เพือพัฒนาระบบการศึกษาแล้วให้จดั ทําเอกสารปฏิรูปการศึกษา จัดทําร่ างแผนการศึกษาชาติ
และจัดทําร่ างพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ ตามแนวทางทีเสนอไว้ในเอกสารระบบการศึกษา
2.3.8 ให้ น ําเอกสารปฏิ รู ป การศึ ก ษา และเอกสารที เกี ยวข้องเผยแพร่ แ ละขอความเห็ น จากครู
อาจารย์ นัก วิช าการทางการศึ ก ษา และนั ก วิ ช าชี พ ที เกี ยวข้อ งอื นๆ ด้ว ยกระบวนการประชามติ ห รื อ
กระบวนการมีส่วนร่ วมอืน
2.3.9 นําผลการปฏิรูปทีผ่านประชามติ หรื อกระบวนการวิพากษ์วิจารณ์ เสนอองค์กรจัดการศึ กษา
บาล เพือดําเนินการตรากฎหมายและประกาศใช้ตามกระบวนการทางนิติบญั ญัติและการบริ หารต่อไป
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หมวด 3

การปฏิรูปการจัดการศึกษาอิงบริบท
3.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป

การจัด การศึก ษาที ผ่านมาในช่ ว งร้ อ ยปี ประเทศไทยจัด การศึ ก ษาทุ ก ภู มิ ภาค โดยยึด บริ บ ทของ
ส่ วนกลางคือ กรุ งเทพมหานครเป็ นหลัก นอกจากนี หลักสู ตร ตํารา แบบเรี ยน วิธีการเรี ยนการสอน
ล้วนแต่นาํ มาจากยุโรปและอเมริ กา จึงทําให้การจัดการศึกษาไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิ ก
ในชุมชน จําเป็ นทีจะต้องปฏิรูปการจัดการศึกษาโดยยึดบริ บทเป็ นหลัก
3.2 แนวนโยบาย
องค์กรจัดการศึกษาพึงกําหนดให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับบริ บท ด้วยการกําหนดแนวนโยบาย
การจัดเขตพืนที และการกํากับดูแลด้านวิชาการตามบริ บททีสถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษาตังอยู่
ต้องให้มีสมดุลระหว่างการศึกษาเพือความเป็ นพลเมืองชาติไทยและถนอมความเป็ นพลเมืองภูมิภาค
และท้องถิน

3.3 แนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาอิงบริบท

3.3.1 การกําหนดเขตความรั บผิดชอบและการกํากับดูแลการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริ บท
เพือให้ สนองความต้องการของประชาชนระดับ ชาติ ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิ นด้วยการ
กําหนดบทบาทองค์กรการศึ กษาระดับ กระทรวง เขตการศึก ษาระดับ ภูมิภ าค จังหวัด อําเภอ และ
ระดับท้องถิน
3.3.2 บทบาทกระทรวงศึ ก ษาธิ การ ให้ เน้น การกําหนดอุ ด มการณ์ นโยบาย กํากับ ดู และ
ประสานงานการศึกษาระดับภุมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิ น
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3.3.3 บทบาทองค์กรจัดการศึ กษาระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิ นให้เน้นการเนิ น
การจัดการบริ หารกิจการการศึกษาเพือสนองความต้องการของภูมิภาค จังหวัด อําเภอและชุมชน
3.3.4 การบริ หารและจัดการยึดหลักการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถิ นในด้านการบริ หารกิ จการชุ มชน การบริ หารวิชาการ การบริ หาร
กิจการนักเรี ยนนักศึกษา การบริ หารบุคลากร การบริ หารวิสาหกิจสถานศึกษา การบริ หารทรัพยากร
การเงินและงบประมาณ การบริ หารลอจิสติกส์ และการบริ หารทัวไป
3.4 แนวทางการจัดเขตพืนทีการศึกษา
การจัด เขตพื นที การศึ ก ษาให้ยึด เขตพื นที จังหวัด และอําเภอเป็ นฐาน และจําแนกอําเภอหรื อเขต
ปกครองเป็ น “เขตโรงเรี ยน (School District) ” ณ ตําบลหรื อกลุ่มตําบล หรื อเทศบาล เพือให้สามารถ
จัดการศึกษาทีตอบสนองความต้องการของประชาชน
กาจัดเขตพืนทีการศึกษาให้จาํ แนกอําเภอออกเป็ น 3-5 เขตโรงเรี ยน โดยปรับเปลียนแนวคิด
เขตพืนการศึกษาเป็ น “เขตบริ การการศึ กษา” ยึดจังหวัด อําเภอ และตําบลเป็ นฐาน ใน 4 ระดับ คือ
เขตพินทีปฐมวัยศึ กษาและการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพืนทีประถมศึกษา
เขตพืนทีมัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา
3.4.1 เขตบริ ก ารปฐมวั ย ศึ ก ษา ยึ ด ระดั บ ตํา บล เป็ นเขตบริ การการศึ ก ษาปฐมวัย
ครอบคลุมการศึกษาระดับเด็กเล็กและอนุบาลศึกษา
3.4.2 การประถมศึกษาเป็ นเขตบริ การการศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษา (ป.1-6) ยึดระดับ
อําเภอเป็ นฐาน
การจัด การศึ กษาขยายโอกาส มัธ ยมศึ ก ษา 1-3 ในโรงเรี ยนประถมศึ กษา จะกระทําไม่ ได้
เพราะเป็ นการจัดการศึกษาทีขัดกับหลักธรรมชาติและความเหมาะสมของครู ผสู ้ อน
ให้เขตบริ การประถมศึกษากํากับดูแลการศึกษาระดับประถมศึกษา
3.4.3 เขตบริ การการมัธยมศึกษา เป็ นเขตการจัดการศึ กษาระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ยึด
ระดับจังหวัดเป็ นฐาน
ให้เขตบริ การมัธยมศึกษากํากับดูแลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทังมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3.4.4 เขตบริการการอาชีวศึกษา เป็ นเขตการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช.และปวส.)
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ยึดระดับจังหวัดเป็ นฐาน
ให้เขตบริ ก ารอาชี วศึ ก ษากํากับ ดู แ ลการศึ ก ษาระดับอาชี วศึ กษา สถานศึกษาวิชาชี พ และ
สํานักสอนวิชาชี พทุกประเภท
3.5 แนวทางการกํากับดูแล การบริหารและวิชาการเขตพืนทีการศึกษา
ให้ทุกเขตบริ การมัธยมศึกษา เขตบริ การมัธยมศึกษาอาชีวศึกษา เขตบริ การประถมศึกษา เขตบริ การ
ปฐมวัย ศึ ก ษามี ธ รรมนู ญ ของเขตบริ ก ารการศึ ก ษา เป็ นกฎหมายรอง (Bylaws) ให้ มี ธ รรมนู ญ
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเพือเป็ นกฎหมายรองเช่นเดียวกัน
3.5.1 ให้ธรรมนูญสถานศึกษา ประกอบด้วย
บทนํา (อ้างเหตุผลทีต้องมีธรรมนูญ จากมาตราของ พรบ.หรื อกฎกระทรวง หรื อกฎหมายอื น)
หมวดที 1 บททัวไป
หมวดที 2 การบริ หารและการจัดการ
1) คณะกรรมการอํานวยการ (คณะกรรมการสถานศึกษา) ครอบคลุม (1) องค์ประกอบ (2)
หน้าที (3) การคัดเลือก (4) วาระการดํารงตําแหน่ง และ (5) การสิ นสภาพ
2) คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา ครอบคลุม (1) องค์ประกอบ (2) หน้าที (3) การคัดเลือก
(4) วาระการดํารงตําแหน่ง และ (5) การสิ นสภาพ
หมวดที 3 การบริ หารทัวไป ประกอบด้วย การวางแผน การแบ่งส่ วน การกํากับ ดูแล และการ
ควบคุม การสื อสาร ประสานงาน และความร่ วมมือ การแสวงหาและจัดสรรทรัพยากร การรายงาน
และ การประเมิน
หมวดที 4 การบริ หารวิชาการ ให้ครอบคลุ ม การวิเคราะห์บ ริ บ ท การพัฒ นาหลักสู ตร การ
พัฒนาระบบการสอน (สําหรับครู อาจารย์) การพัฒนาระบบการเรี ยน (สําหรับนักเรี ยนนักศึกษา) การ
จัด การเรี ยนการสอน การผลิ ต สื อการเรี ย นการสอน การจัด สภาพแวดล้อมการเรี ย นการสอนใน
ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บ ัติ แ ละสถานฝึ กประสบการณ์ การวิจ ยั การแต่ งแบบเรี ย นและตํารา การจัด
สภาพแวดล้อมห้องเรี ยนและห้องปฎิ บตั ิ การ ระบบการพัฒ นาประสบการณ์ วิชาชี วิต วิชาชี พ และ
วิชาการ ระบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษา และระบบการวัดและการประเมินการศึกษา
หมวดที 5 การบริ หารบุคลากร ให้ครอบคลุ มการวิเคราะห์งาน การกําหนดประเภทบุคลากร
การกําหนดภารงาน การประกาศ คัดเลื อก บรรจุ แต่งตัง พัฒ นา การบําเหน็จความดีความชอบ การ
เลื อนขันเลื อนตํา แหน่ ง สวัส ดิ ก ารและการส่ งเสริ มขวัญ และกํา ลัง ใจ ประโยชน์ ต อบแทน
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เครื องราชอิสริ ยาภรณ์ การพิจารณาโทษทางวินยั และการประเมินการทํางานของบุคลากรโรงเรี ยน
บุคลากรโรงเรี ยนประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อนและบุคลากรสนับสนุน
หมวดที 6 การบริ หารทรัพยากรและงบประมาณ ครอบคลุมการบริ หารทรัพยากรทุกรู ปแบบ
ทังรู ปธรรมและทรัพยสิ นทางปั ญญา การบริ หารสิ นทรัพย์และดอกผลจากกิจการวิสาหกิจของ และ
บริ หารรายรับ รายจ่าย โดยจัดทํางบประมาณแบบสมดุล
หมวดที 7 การบริ หารกิ จการนักเรี ยน ครอบคลุ มการประกาศรับ สมัคร การคัดเลื อก การรับ
เป็ นนักเรี ยน การลงทะเบียน การปกครองนักเรี ยน การกํากับดูแลวินัยและความประพฤตินักเรี ยน
การให้ทุนการศึกษา การให้รางวัลและเชิ ดชู เกียรติ การจัดประสบการณ์วชิ าชีพ การจัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตร การมอบหมายงานนักเรี ยนเพือเสริ มทักษะและประสบการณ์ ชีวิต และอบรมบ่มนิ สัยให้
นักเรี ยนมีคุณธรรมตังแต่ยงั เยาววัย
หมวดที 8 ประชาสัมพันธ์และชุ มชนสัมพันธ์ ครอบคลุมกิ จกรรมประชาและชุ มชนสัมพันธ์
เพือสร้างความเข้าอันดี ระหว่างสมาชิ กชุ ม ชน บิดา มารดา และผูป้ กครองกับสถานศึกษา เพือสร้ าง
ความเชือมันและส่ งเสริ มการสนับสนุ นของชุมชนต่อการดําเนินงานของสถานศึกษา
หมวดที 9 สมาคมครู ผปู ้ กครอง ครอบคลุมการประสานความร่ วมมือระหว่างผูป้ กครองและ
ครู ดําเนินการโดยชมรมหรื อสมาคมครู ผปู ้ กครอง และสมาคมศิษย์เก่าหรื อองค์กรที เรี ยกชืออย่างอืน
หมวดที 10 วัฒ นธรรมองค์ ก ร เป็ นผลจากการผสมผสานค่ า นิ ย ม ความเชื อ ข้อ ห้ า ม
สัญลักษณ์ พิธีกรรม พิธีการ และความเป็ นมาขององค์กรทีพัฒนาสังสมอย่างต่อเนื องยาวนาน เพือบ่ง
บอกและกํากับ วิ ถีค วามคิ ด ความรู ้ สึ ก ทัศ นคติ และความประพฤติของผูบ้ ริ ห ารและบุค ลากรใน
องค์กร โดยให้สถานศึกษาพัฒนาวัฒนาองค์กรเพือสะท้อนอุดมการณ์ (ปรั ชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์)
สัญลักษณ์ และแนวปฏิบตั ิ ทีจะน้อมนําให้บุคลากรรวมพลังกายใจพัฒนาองค์กรไปสู่ เป้าหมาย
หมวดที 11 การประเมิ น และการประกัน คุ ณ ภาพ ครอบคลุ ม การกํา หนดองค์ ป ระกอบ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ ประเมินการเรี ยนการสอน การประเมินเพือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
หมวดที 12 การเป็ นส่ วนหนึ งของประชาคมอาเซี ย น เอเชี ย และสั ง คมโลก ครอบคลุ ม
การศึกษาศิลปะวิทยาการ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี เพือให้รู้เท่าทัน การอยู่ร่วมกันในฐานประชาคม
อาเซี ยน และการเปลียนแปลงของภูมิภาคและของโลก
3.5.2 ให้ส ถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาระบบการศึกษาของตนเอง โดยกําหนด

59

องค์ ป ระกอบ ขันตอนดํา เนิ น การที จะประกัน คุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและ
สถาบันอุดมศึกษา
3.5.3 ให้ส ถานศึ กษาและสถาบันอุ ดมศึ ก ษา พัฒ นาแผนแม่บ ทวิชาการ (Academic Master
Plan-AMP) เพือเป็ นแผนแม่บทหลักสําหรับ การพัฒนาแผนแม่บทการบริ หารและการจัด การ แผน
แม่บทกิ จการนักเรี ยน/นักศึกษา แผนแม่บทบริ การการศึกษา และแผนแม่บทอืนตามความต้องการ
ของแต่ละสถาบัน
ให้ แผนแม่ บ ทวิช าการกําหนดทิ ศทางและแนวทางยุท ธศาสตร์ ให้บ รรลุ ป รัช ญา ปณิ ธ าน
วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าหมายของมหาลัย ด้วยบูรณาการแผนงานทีมีอยู่แล้วในระดับมหาวิทยาลัย
คณะวิ ช า วิ ท ยาลัย สถาบัน ภาควิ ช า และสาขาวิช าต่ า งๆ เพื อเป็ นแนวทางกํา กับ การวางแผน
โครงสร้างพืนฐาน สิ งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย
ให้แผนแม่บทวิชาการ ประกอบด้วย อย่างน้อย 10 องค์ป ระกอบ คื อ (1) บทสรุ ป สําหรับ
ผูบ้ ริ หาร (2) บทนํา ประกอบด้วย อุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ) จุดมุ่งหมาย
เป้ าหมาย นโยบาย เอกลัก ษณ์ ข องมหาวิท ยาลัย และอัตลัก ษณ์ บ ัณ ฑิ ต (3) การวิ เคราะห์ บ ริ บ ท
มหาวิทยาลัยและชุ มชนโดยรอบมหาวิทยาลัย (4) พัฒนาการของมหาวิทยาลัย (5) เป้ าหมาย/ประเด็น
การพัฒนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตัวบ่งชี (6) แผนรับนักศึกษา กลุ่ มนักศึกษาเป้ าหมาย และ
จํานวน (7) แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร (8) การเปิ ด คณะวิชา หลักสู ตร สาขาวิชา (9) การขยาย
โครงสร้ างพืนฐาน เครื องมือ อุป กรณ์ และ (10) ระราชบัญญัติ กฎ ระเบี ยบรองรั บทีจําเป็ นต่อการ
พัฒนาวิชาการ และประเด็นอืนทีสอดคล้องกับพัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวิทยาการที
เปลียนแปลงไป
3.5.4 ให้ส ถานศึ ก ษาและสถาบัน อุ ดมศึ ก ษา จัดการบริ ห ารและการจัด การโดยอิงบริ บ ท
ครอบคลุ ม การบริ หารกิ จการชุ มชน การบริ ห ารวิชาการ การบริ ห ารกิ จการนัก เรี ยนนักศึ ก ษา การ
บริ ห ารบุ ค ลากร การบริ ห ารวิส าหกิ จสถานศึก ษาและสถาบัน อุ ดมศึก ษา การบริ ห ารการเงิ น และ
ทรัพยากรการบริ หารลอจิสติกส์ และการบริ หารทัวไป
3.5.5 ให้โครงสร้างการจัดการศึกษายึดเขตพืนทีเป็ นหลัก โดยจําแนกเป็ นเขตพืนทีการศึกษา
ระดับจังหวัดสําหรับระดับอุดมศึกษา มัธ ยมศึกษาและอาชี วศึกษา เขตพืนทีการศึ กษาระดับอําเภอ
สําหรั บ ระดับ ประถมศึ ก ษา และเขตพื นที การศึ ก ษาระดับ ตําบลสํ าหรั บ ระดับ ปฐมวัย ศึ ก ษาและ
การศึกษาตลอดชีวิต
1) การจัดการศึกษาให้สถานศึกษาเป็ นนิติเอกัตบุคคลอย่างสมบูรณ์ แบบร.ร.เอกชน (รับเงิน
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จากรัฐแต่บริหารเอง และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholders
) ควรมีส่วนร่ วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึน และมีการกระจายอํานาจการบริหารให้
โรงเรียนอย่างแท้จริงไม่ใช่กระจายอํานาจแต่รวมอํานาจภายหลังด้วยวิธีการต่างๆ
2) ให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าทีกําหนดอุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ และพันธ
กิจ) และนโยบายระดับชาติ โดยมีขนาดเล็กมีบคุ ลากรตามทีจําเป็ น เพือทําหน้าทีทางด้านนโยบาย
งบประมาณ กํากับ ติดตามและประเมินผล
3) การบริหารต้องดําเนินการให้ครอบคลุมการบริหารอิงบริบท ทีครอบคลุม 8 ด้าน ได้แก่
การบริหารกิจการชุมชนสัมพันธ์ การบริหารวิชาการ การบริการกิจการนักเรียน การบริหารบุคลากร
การบริหารวิสาหกิจสถานศึกษา การบริหารทรัพยากร การเงินและงบประมาณ การบริหารลอจิ
สติกส์ และการบริหารทัวไป
4) เมือมีการกระจายอํานาจ ต้องกระจายงบประมาณไปยังท้องถิน ตามสัดส่วนทีจะได้
กําหนดในกฎหมาย
5) เงินรายหัวนักเรียน ให้จดั ให้นกั เรียนตามพืนทีภูมิลาํ เนาจริง ในเขตบริการ ไม่ให้จา่ ยตาม
ตัวนักเรียน
3.5.7 ให้โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิ การ ประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวง กํากับดูแลโดย
ปลัดกระทรวง (ระดับ ๑๑) และสํานัก ทีดู แลการจัด การศึก ษา ๑๒ สํานัก ภายใต้บ งั คับ บัญชาของ
เชาขนุ การ (ระดับ ๑๐) ได้แก่
1) สํานักอุดมศึกษา กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาทังของรัฐและเอกชน
2) สํานักอาชีวศึกษา กํากับดูแลสถาบันอาชี วศึกษา ทังของรัฐและเอกชน
3) สํานักมัธยมศึกษากํากับดูแลโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของรัฐ
4) สํานักประถมศึกษา กํากับดูแลโรงเรี ยนประถมศึกษาของรัฐ
5) สํานักปฐมวัยศึกษา กํากับดูแลโรงเรี ยนอนุบาลและศูนย์เด็ก
6) สํานักการศึกษาเอกชน กํากับดู แลสถานศึกษาเอกชนในระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา
และปฐมวัยศึกษา
7) สํานักการศึกษาทางเลือก กํากับดูแลสถานศึกษาทางเลือกตามทีกฏหมายกําหนด
8) สํานักการศึกษาตลอดชีวิต กํากับดูแลการศึกษานอกโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัย
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9) สํานักเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา กํากับดู แลเรื องการจัดระบบการศึกษา พฤติกรรม
ครู ผูบ้ ริ หารและบุ คลากรในการดําเนิ น งาน วิธี การ การสื อสาร การจัดสภาพแวดล้อม
การศึกษา การจัดการ การประเมินการศึกษา และการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
10) สํานักวิชาการ กํากับดูแลการพัฒนาหลักสู ตรและระบบการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนทุก
ระดับและทุกขนาด และการพัฒนาตําราและแบบเรี ยน
11) สํานักวัดและประเมินการศึกษา กํากับดูแลการวัดผลและการประเมินผลการเรี ยน
12) วิจยั การศึกษา กํากับดูแลการวิจยั การศึกษาในระดับต่างๆ
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หมวด 4

การปฏิรูปโครงสร้ าง และปัจจัยพืนฐานสํ าหรับจัดการศึกษา
4.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป

การดําเนินการศึกษาจะประสบความสําเร็ จเมือสถานศึกษามีโครงสร้างและปั จจัยพืนฐานสําหรับการ
จัดการศึกษา องค์กรจัดการศึกษาจะต้องกําหนดแนวนโยบายในการจัดหาโครงสร้างและปัจจัยพืนฐาน
ให้เพียงพอ
4.2 แนวนโยบายด้ านโครงพืนฐาน
ให้มีโครงสร้างพืนฐานและสาธารณู ปโภคควรเอือและรองรับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาควบ
คู่ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอายุ และอาชี พ โดยเฉพาะเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่าย
ต้องให้ความร่ วมมือด้วยอย่างยิง
4.2.1 อาคารเรี ยน อาคารประกอบ ควรออกแบบให้เอือต่อการใช้งานของโรงเรี ยน มี การจัด
สภาพแวดล้อมโรงเรี ยน ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บ ตั ิการ โรงอาหาร โรงฝึ กงานที สามารถเป็ นเวที จาํ ลอง
สังคมเพือให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิและออกไปประกอบอาชี พและดํารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
4.2.2 การจัดอาคารการศึกษา ควรประกอบด้วยอาคารบริ หาร อาคารเรี ยน (บ้านในโรงเรี ยน)
อาคารหอความรู ้ (ห้ อ งสมุ ด ศู น ย์ค วามรู ้ ศู น ย์เอกสาร ศู น ย์ บ รรณสาร) อาคารประสบการณ์
(ห้องปฏิบตั ิการวิชาต่างๆ) อาคารบริ การ อาคารสถานจัดประสบการณ์ วิชาชี พ สนามเด็กเล่น สนาม
กีฬา และศูนย์บูรณาการสายวิชาชีพตามความสนใจของนักเรี ยนและนักศึกษา
4.2.3 องค์กรจัด การศึ กษาพึงจัดให้มี เทคโนโลยีและสื อสารการศึ กษาเพือให้ผูเ้ รี นสามารถ
สื บ ค้น แสวงหาความรู้ ด้ว ยตนเอง สนับ สนุ น ให้ มี ระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ไวไฟ ความเร็ ว สู ง ในทุ ก
สถานศึ กษาและสถาบันอุด มศึกษาในทุกระดับ เพือให้ผูเ้ รี ยนไปเผชิ ญประสบการณ์ จริ งโดยใช้โลก
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เป็ นห้องเรี ยน มีครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
เพือรองรับการศึกษาไร้พรมแดน ให้ความรู ้แพร่ กระจาย องค์กรจัดการศึกษาจําเป็ นทีจะต้อง
จัดหาระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ไวไฟสาธารณะฟรี ควรขยายอย่างทัวถึงทุกชุ มชนหมู่บา้ น รองรับ
การศึ ก ษาภควัน ตภาพ (Ubiquitous Education) ที มี ก ารกระจายความรู ้ ไ ปทุ ก แห่ ง หนทุ ก เวลา เพื อ
การศึกษาตลอดชีวิตหลากหลายรู ปแบบ ทังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

4.3 แนวนโยบายด้ านปัจจัยพืนฐาน
ให้สถานศึกษาและสถาบันการศึกษามี ปัจจัยพืนฐานประกอบด้วย ทําเลทีตัง ขนาดพืนทีและบริ เวณ
เครื องมื ออุ ป กรณ์ สื อการเรี ย นการสอน อย่างเหมาะสมและเพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการในการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพและประสบการณ์ชีวติ ก่อนสําเร็ จการศึกษา
4.3.1 ให้มีโครงสร้างพืนฐานด้านอาคาร พืนที และสาธารณู ปโภคเพียงพอต่อความต้องการใน
การจัดการศึกษา
4.3.2 ให้ มี ก ารออกแบบอาคารบริ ห าร อาคารเรี ย น อาคารปฏิ บ ัติ ก ารศู น ย์ค วามรู่ ศู น ย์
ประสบการณ์ ศูนย์บริ การและอาคารสนับสนุนอย่างเพียงพอ โดยมีการศึกษาวิจยั การออกแบบอาคาร
เรี ยน อาคารปฏิบตั ิการ และอาคารสนับสนุนทีมีขนาดและองค์ประกอบมราเหมาะสม
4.3.3 ให้มีระบบการจัดลอจิสติกส์ ทีประกอบด้ว ถนนหนทาง และสิ งอํานวยความสะดวก
ยานพาหนะ เสบี ยง พัส ดุ ครุ ภ ัณ ฑ์ อย่างดี และเพี ยงพอกับ จํานวนผูเ้ รี ย นและความต้องการในการ
พัฒนาทรัพยากรคนในแต่ละบริ บท
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หมวด

การปฏิรูปการจัดระบบการศึกษา
. หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป

ระบบการจัดการศึ กษาต้องปรับ เปลี ยนให้ส อดคล้องกับ บริ บทของโลกที เปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
จําเป็ นที จะต้องทบทวนสภาพแวดล้อม ปั จจัยนําเข้า กระบวนจัด การศึ ก ษา การเรี ยนการสอน การ
ประเมิ น ผล และการประเมิ น ผลย้อ นกลับ และผลกระทบ ให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ วิ ท ยาการ
เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองทีเปลียนแปลงไป
. แนวนโยบายการปฏิรูปการจัดระบบการศึกษา
องค์กรจัดการศึกษาต้องพัฒนาระบบการศึกษาระดับสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริ บทไทย และมีการ
เพิมทางเลือก ในการศึกษาระดับพืนฐาน ผสมผสานการศึกษาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ชือมต่อเพือให้ความรู ้และประสบการณ์ ปรากฏทุกทีทุ กเวลา มีรูปแบบ
การศึกษาเอกชน และการศึกษาในบ้าน (Home Schooling) ทีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนทุ กเพศ ทุก วัย ทุ กอาชี พ และประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส ชนกลุ่มน้อย และอาศัย ตามชายขอบ
ชายแดนและแหล่ งทุ ระกันดาร ด้วยการจัดโครงสร้างการศึกษา - ปี ตังแต่ ระดับปฐมวัยศึ กษา
(เด็กเล็กและอนุ บาลศึกษา) ปี ประถมศึกษา ปี มัธยมศึกษา ปี หรื ออาชี วศึกษา - ปี อุ ดมศึกษา
( - ปี ) และการศึ ก ษาตลอดชี วิต โดยเน้น การศึ ก ษาสายชี วิ ต สายวิ ช าชี พ สายวิ ช าการ และสาย
ประสบการณ์ ทังนีต้องมีการควบคุมคุ ณภาพทีครอบคลุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทีเหมาะสมกับบริ บทไทย
. . ภาพรวมระบบการศึก ษา--องค์ก รจัด การศึก ษาต้องมองภาพรวมทังระบบตังแต่ปฐมวัย
ศึกษาจนถึ งอุดมศึกษา โดยจัดการศึกษาตามบริ บท ตามกลุ่มอายุ และเขตบริ การให้ชดั เจนเพือจัด
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การศึกษาทีมีคุณภาพและปริ มาณโดยเสมอภาคกัน
การเข้าเรี ยนในสถานศึกษา ข้ามเขตการศึกษาภาคบังคับจะกระทําไม่ได้ ยกเว้นกรณี การย้ายถิ น
ฐานแลการปฏิบตั ิงานของผูป้ กครอง แย่งเด็กแย่งคนกัน
. . จุดเน้นการเรี ยนการสอน--องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดให้เน้นทักษะมากกว่าความรู ้ความ
เข้างผลิ ตนัก เรี ยนตามโควต้าและตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้จริ ง (Demand Driven) ตามสาขา
อาชี พในสังคม โดยให้สถานศึ กษาและสถาบันอุดมศึกษา ร่ วมมือกับสถานประกอบการ เพือให้
นักเรี ยนทีเรี ยนสําเร็ จการศึกษาแล้วมีงานทํา โดยสถาบันอุดมศึกษาประกันการว่างงาน และองค์กร
จัดการศึกษาสนับสนุน ส่ งเสริ มการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายถึงปริ ญญาตรี กําหนดเงื อนไขสร้างงาน
ให้ผเู ้ รี ยนมีรายได้ระหว่างเรี ยน ลดเวลาเรี ยนแต่เพิมทักษะการปฏิบตั ิในสถานการณ์ทีเป็ นจริ ง ด้วย
การฝึ กประสบการณ์ แบบบู รณกิ จศึ กษา (Work Integrated Education-WIE) คือ ทํางานควบคู่การ
เรี ยน มากกว่า สหกิจศึกษา (Coop Education) ทีให้นกั เรี ยนเรี ยนก่อนแล้วฝึ กงานภายหลัง
. . กฎหมายการศึกษาและธรรมนู ญสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา—องค์กรจัดการศึกษา
ต้องปรับและทบทวนกฎหมายการศึกษาและกําหนดให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษามีระบบ
การศึ ก ษาระดับ ชาติ (แผนการศึก ษาชาติ แผน หมายถึ ง ระบบ) ระบบการศึ ก ษาระดับ ภู มิ ภ าค
(แผนการศึกษาภาค...) ระบบการศึกษาระดับจังหวัด (แผนการศึกษาจังหวัด... ระบบการศึกษา
ระดับอําเภอ (แผนการศึกาอําเภอ...) และระบบการศึกษาระดับท้องถิ น (แผนการศึ กษา ตําบล...
เทศบาล...) ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในประเทศและความเจริ ญก้าวหน้าของ
โลก ให้มีสมดุ ลระหว่างการศึกษาระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด อําเภอ และท้องถิ น เพือ
เสริ ม สร้ างลักษณะความเป็ นไทย และวิถี ไทย และความเป็ นสากล โดยให้องค์ก รจัดการศึ ก ษา
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษามีธรรมนูญ (Constitution) ของตนเอง
. . รู ปแบบการจัดการศึกษา— ให้ประกอบด้วยการศึกษาสายชี วติ สายวิชาการ และสาย
ประสบการณ์เพือเป็ นทางเลื อกสําหรับผูเ้ รี ยน ไม่แยกเป็ นในโรงเรี ยน นอกโรงเรี ยน หรื อตามอัธยาศัย
แต่จดั การศึกษาเป็ นบู รณาการเชื อมโยงด้วยการจัดการศึ กษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) ให้
ผูเ้ รี ยนศึกษาหาความรู ้ได้ทุกทีทุกเวลา
. . การจัดการศึกษาเอกชนทีมีรูปแบบหลากหลาย- องค์กรจัดการศึกษาต้องเปิ ดโอกาสให้
ภาคประชาชนจัดการศึกษา รู ปแบบ ได้แก่ (1) การศึกษาเอกชนโดยประชาชน--ภาคประชาชนทัง
ส่ วนเอกัตบุคคลและนิ ติเอกัตบุคคล ลงทุนจัดตังและดําเนินการเอกง (2) การศึ กษาเอกชนแบบองค์กร
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จัดการศึกษาร่ วมภาคประชาชน--ภาคองค์กรจัดการศึกษาร่ วมภาคประชาชนทีเป็ นนิ ติเอกัตบุคคลในรู ป
มูลนิ ธิ สมาคม หรื อนิ ติเอกัตบุ คคลรู ปแบบอืน เช่ น องค์กรศาสนา ทําการจัดตังสถานศึกษาตามความ
ต้องการเฉพาะกลุ่ม องค์กรจัดการศึกษาจัดสรรงบประมาณส่ วนภาคเอกชนทําการบริ หารและจัดการ
สถานศึ ก ษา เรี ยกว่า "องค์ก รจัดการศึ กษาประชา" (Charter School) และ (3) การศึ ก ษาเอกชนแบบ
เอกชนร่ วมกับองค์กรจัดการศึ กษา—ให้เอกชนลงทุนร่ วมกับองค์กรจัดการศึ กษา และบริ หารจัดการ
โดยเอกชน มีการกํากับดูแลโดยภาคองค์กรจัดการศึกษาในการอํานวยความสะดวกด้านกฎหมายและ
นโยบาย และควบคุ ม ดู แลมิ ให้เอกชนใช้เป็ นลู่ ท างให้เอกชนเข้ามาครอบงําและผูกขาดด้านการจัด
การศึกษา และเศรษฐกิจของชาติ
. . การประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก—องค์กร
จัดการศึกษาต้องประกันประสิ ทธิ ภาพระบบ
การศึกษาด้วยการแก้ไขการศึกษามีปัญหาการศึกษาทังด้านคุณภาพและปริ มาณด้วยการควบคุมคุ ณภาพ
(Quality Contol) โดยมี ระบบการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน (Internal Quality Assurance-IQA)
โดยหน่วยงานต้นสังกัด (First Party) และหน่วยงานทีถูกประเมิน (Second Party) และมีระบบประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance-EQA) โดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) ที
เป็ นอิสระและไม่อยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิ การ หน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
(สมศ.) จะสังกัดหรื ออยูภ่ ายใต้การกํากับของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้
. . สร้างความเข้มแข็งคุณภาพชีวิต—องค์กรจัดการศึกษาต้องมีมาตรการสร้างความเข็มแข็ง
ของชี วิตในการศึ กษาขันพืนฐานภาคบังคับ คื อ ปฐมวัย ศึ ก ษาและประถมศึกษา ด้วยการพัฒ นาด้าน
ทักษะชี วิตและพืนฐานวิชาชี พให้ผสู ้ ําเร็ จการศึกาสามารถนําความรู ้วิขาการในระดับปฐมวัยศึกษาและ
ประภมศึกษาไปใช้ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยเพาะการจัดระบบอาชีวศึกษาให้มีการ
สอนพืนฐานการงานอาขีพในระดับประถมศึ กษา และระดับ มัธยมศึกษาสําหรับนักเรี ยนที มีศกั ยภาพ
และความสนใจ
องค์ ก รจัด การศึ ก ษาต้อ งประชาสั ม พัน ธ์ แ ละสร้ า งค่ า นิ ย มให้ สั ง คมเห็ น คุ ณ ค่ า วิช าชี พ ที
เหมาะสมกับ บุ ตรธิ ดา มิ ใ ช่ บ ังคับ ให้ บุ ตรธิ ด าศึก ษาเล่ า เรี ย นสายวิช าการเพี ยงเพราะต้องการเชิ ด ชู
ครอบครั ว แต่ส ร้ างความทุกข์ทรมานแก่ บตั รธิ ดา ให้มีการเสริ มเติมเต็มด้านวิชาการสําหรับ นักเรี ยน
อาชีวะทีมีปัญหาครอบครัวและปั ญหาด้านต่างๆ
5.2.8 องค์กรจัดการศึกษาต้องจัดระบบการศึกษาให้ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสทีพํานักในถินทุร
กันดาน ชายขอบ และการสอนภาษาไทยเป็ นภาษาทีสองแก่ชนกุ ลุ่มน้อยเพือสร้ างความเป็ นเอกภาพ
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ของความเป็ นประชาชนชาวไทยที มีหลากหลายเผ่าพันธ์ ภาษา วัฒ นธรรมและวิถีชีวิต และต้องเปิ ด
โอกาสให้ชนกลุ่มน้อยสอนภาษาของตนในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาควบคู่กบั ภาษาไทย
โดยทีมีประชากรในประเทศไทยและประเทศเพือนบ้านทีใช้ภาษาไทยท้องถิน (Thai dialects)
ในต่างถินต่างสําเนี ยงสําหรับสื อสารในครอบครัวจํานวนมากกว่า ล้านคน องค์กรจัดการศึกษาต้อง
มุ่งส่ งเสริ มพัฒนาให้ภาษาไทยเป็ นหนึงในภาษาหลักของประชาคมอาเซียน
5.2.9 องค์ ก รจัด การศึ ก ษาต้อ งจัด ให้ มี ก ระบวนการสร้ า งการยอมรั บ แนวทางปฏิ รู ป ที
หลากหลายโดยใช้ศิลปะ ดนตรี เพลง การเต้นรํา และวิถีชุมชน การปฏิรูปการกีฬาเพือสุ ขภาพของชาติ
. . องค์กรผูแ้ ทนครู อาจารย์—ให้มี การจัด ตัง “สภาศึ ก ษา” ในระดับ ภูมิ ภาค (สภาศึ กษา
ภาค….) ระดับ จังหวัด (สภาศึ ก ษัง หวัด ... ) ระดับ อํา เภอ (สภาศึ กษาอําเภอ….) และระดับ ตําบล/
เทศบาล (สภาศึกษาตําบล/เทศบาล….) ตามแนวทางทีเหมาะสมกับแต่ละบริ บท
. . ระบบการศึ กษาเฉพาะแห่ ง--ให้มีก ารพัฒ นาระบบการศึ ก ษาเป็ นการเฉพาะในระดับ
ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล สถานศึ กษา และสถาบันอุด มศึกษาเอกชน โดยส่ งเสริ มการศึกษาเพือ
ชีวิตด้วยการพัฒนาระบบการศึกษาอิงบริ บท (Context -Based Education) ทีมาก กว่า โรงเรี ยนเป็ นฐาน
(SB) เพือให้นกั เรี ยนในแต่ละภาค แต่ละจังหวัดวิเคราะห์บริ บทและสถานการณ์ ให้รู้จกั ตน เห็นคุณค่า
ความเป็ นไทย ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย เปิ ดใจใช้ของไทย เพือให้ผูเ้ รี ยนมี ความเชี ยวชาญด้านการ
รู้จกั ตนเอง รู ้จกั การทํางานทีเน้นกระบวนการกลุ่ม รู ้จกั กระบวนการแก้ปัญหา แบบรวมพลังสร้างชาติ
ให้เป็ นปึ กแผ่น
. . การบริ หารการศึก ษาและกระจายอํานาจ—องค์กรจัด การศึ ก ษาต้องกระตุ น้ ให้มีก าร
บริ ห ารแบบอิ งบริ บ ทครอบคลุ ม ขอบข่ายการบริ ห ารได้แ ก่ (1) การบริ ห ารทัวไป (2) การบริ ห าร
วิชาการ (3) การบริ ห ารบุคลากร (4) การบริ หารกิ จการนักเรี ยนนัก ศึ ก ษา (5) การบริ ห ารทรั พ ยากร
การเงินและงบประมาณ (6) การบริ หารกิจการชุ มชน (7) การบริ หารวิสาหกิ จสถานศึกษา และ (8) การ
บริ หารลอจิสกติกส์
องค์กรจัดการศึกษาต้องกํากับให้มีการการกระจายอํานาจ ขอบข่ายการบริ หารการศึกษาจาก
ส่ วนกลางตามทีกําหนดในมาตรา แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ คื อ (1) การบริ หารทัวไป
(2) การบริ หารวิชาการ (3) การบริ หารบุคลากร (4) การบริ หารการเงินและงบประมาณ แต่ไม่ละเลยการ
บริ หารอีก ขอบข่ายเพือประกันประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา
การนําบริ หารกิ จการนักเรี ยนนักศึกษา การบริ หารกิจการชุมชน การบริ หารกิจการชุมชน การ
บริ หารวิสาหกิ จสถานศึกษา และการบริ หารลอจิสกติกส์ จะนําไปรวมในการบริ หารทัวไปจะกระทํา
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มิได้
5.3 รูปแบบการศึกษา
5.3.1 รู ปแบบการศึก ษา ให้จดั การศึ กษาสี รู ป แบบ คื อ การศึ ก ษาในระบบ การศึ กษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาภควันภาพ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ ง
หรื อทังสี รู ปแบบก็ได้
๑) การศึกษาในระบบ เป็ นการศึกษาทีกําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสู ตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ งเป็ นเงือนไขของการสําเร็ จการศึกษาทีแน่นอน
๒) การศึกษานอกระบบ เป็ นการศึกษาทีมีความยืดหยุน่ ในการกําหนดจุดมุ่งหมาย
รู ปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ งเป็ นเงือนไขสําคัญของ
การสําเร็ จการศึกษา โดยเนือหาและหลักสู ตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของเอกัตบุคคลแต่ละกลุ่ม
๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาตามธรรมชาติของมนุ ษย์ทีจะให้เอาตัวรอดและดํารง
อยูใ่ นสังคมได้โดยไม่ตอ้ งมีการศึกษาในระบบหรื อการศึกษานอกระบบ โดยผูเ้ รี ยนมีแรงผลักและ
แรงจูงใจจากภายในตนทีจะ “อัตสัมฤทธิ คติ” (Self Efficacy) คือความเชือมันว่าตนต้องทําอะไรสําเร็ จ
หากมีความมุ่งมัน ความสําเร็ จใม่มีขอ้ ยกเว้นไม่เกิดไม่ได้ ทําดีตอ้ งได้ดีมีกุศล แม้ตนเองไม่อยากได้ก็
ต้องได้ จึงทําให้เอกัตบุคคลได้ศึกษาเล่าเรี ยนด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และ
โอกาส โดยศึกษาจากเอกัตบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื อ หรื อแหล่งความรู ้อืนๆ
๔) การศึกษาภควันตภาพเป็ นบูรณาการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพือให้ผเู้ รี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้ ประสบการณ์ ทักษะความชํานาญ และ
คุณธรรมจริ ยธรรมได้ทุกทีทุกเวลา
๕.๓.๒ การเทียบโอนการศึกษาต่างรู ปแบบ
1) ให้มีการเทียบโอนผลการเรี ยนทีผูเ้ รี ยนสะสมไว้ในระหว่างรู ปแบบเดียวกันหรื อต่างรู ปแบบได้

ไม่วา่ จะเป็ นผลการเรี ยนจากสถานศึกษาเดียวกันหรื อไม่ก็ตาม รวมทังจากการเรี ยนนอกระบบ
ตามอัธยาศัย การศึกษาทางไกล การศึกษาภควันภาพ การฝึ กอาชีพ หรื อจากประสบการณ์การ
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ทํางาน และการดํารงชี วติ
2) การกีดกันมิให้มีการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรี ยน การฝึ กอบรม
การทํางานและการดํารงชีวติ จะกระทําไม่ได้

5.3.3 การจัดการศึกษา

๑) การศึกษาภาคบังคับ ให้มีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ งมีอายุยา่ งเข้าปี ทีเจ็ด
เข้าเรี ยนในสถานศึกษาขันพืนฐานจนอายุยา่ งเข้าปี ทีสิ บหก เว้นแต่สอบได้ชนปี
ั ทีเก้าของการศึกษาภาค
บังคับ
๒) สถานศึกษาตามระดับการศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขันพืนฐาน ให้จดั ใน
สถานศึกษา ดังต่อไปนี
(๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ศูนย์พฒั นาเด็กก่อน
เกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริ มของเด็กพิการและเด็กซึ งมีความต้องการ
พิเศษ หรื อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีเรี ยกชืออย่างอืน
(๒) โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนของรัฐ โรงเรี ยนเอกชน และโรงเรี ยนทีสังกัดสถาบันพุทธ
ศาสนาหรื อศาสนาอืน
(๓) ศูนย์การเรี ยน ได้แก่ สถานทีเรี ยนทีหน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน เอกัตบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอืน
เป็ นผูจ้ ดั
๔) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จดั ในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรื อหน่วยงานที
เรี ยกชืออย่างอืน ทังนี ให้เป็ นไปตามกฎหมายเกียวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการ
จัดตังสถานศึกษานันๆ และกฎหมายทีเกียวข้อง
๕) การจัดการอาชีวศึกษา การฝึ กอบรมวิชาชีพ ให้จดั ในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา
ของเอกชน สถานประกอบการ หรื อโดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทังนี
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายทีเกียวข้อง
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๖) การจัดการศึกษานอกกระทรวง ให้กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืนของ
รัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการและความชํานาญของหน่วยงานนันได้ โดยคํานึงถึง
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๗) ปั จจัยพืนฐานในการจัดการศึกษา ต้องให้สถานศึกษาทุกระดับมีปัจจัยพืนฐานประกอบด้วย
ทําเลทีตัง ขนาดพืนทีและบริ เวณ เครื องมืออุปกรณ์ สื อการเรี ยนการสอน อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อความต้องการในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและประสบการณ์ชีวติ ก่อนสําเร็ จการศึกษา
๘) สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการศึกษาระดับสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริ บทไทย และมี
การเพิมทางเลือก ในการศึ กษาระดับพืนฐาน ผสมผสานการศึกษาการศึกษาในระบบ การศึ กษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาภควันตภาพ ให้เชื อมต่อเพือให้ความรู ้และประสบการณ์
ปรากฏทุกทีทุกเวลา
๙) การจัดการศึกษาเอกชน ให้มีรูปแบบการศึกษาเอกชน และการศึกษาในบ้านหรื อทีทํางานที
หลากหลาย ตอบสนองความต้อ งการของประชาชนทุ ก เพศ ทุ ก วัย ทุ ก อาชี พ และประชาชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส ชนกลุ่มน้อย และอาศัยตามชายขอบชายแดนและแหล่งทุระกันดาร
5.4 การจัดสายการศึกษา
การจัดสายการศึกษาให้จดั เป็ น สาย ได้แก่ สายวิชาชีวติ สายวิชาชี พ วิชาการ สายประสบการณ์
5.4. สายวิชาชี วติ
สายวิชาชีวิต (Life Experience Channel) มุ่งให้นกั เรี ยนได้ทกั ษะชี วิต ภาษา คํานวณ คุณธรรม
จริ ยธรรม มี ความรู ้ เกี ยวกับธรรมชาติ รอบตัว เพื อให้ชื นชมวิถีชีวิตท้องถิ น ภาคภูมิ ใจในวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม ศาสนา และวิถีไทย และสามารถดํารงตนในสภาพแวดล้อมของถินทีตนถือกําเนิด เติบ
ใหญ่ ดํารงไว้ซึงชีวติ ครอบครัว ประกอบอาชีพและเติบใหญ่เติบโตอย่างมีความสุ ข
สายวิชาชี วิต มุ่งสอนเด็กสามารถให้ดาํ รงชี วิตเพือสําเร็ จการศึกษาแล้ว จึงเน้นทักษะชี วิตและ
การงานพืนฐานอาชีพสําหรับระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น
5.4. สายวิชาชี พ
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สายวิชาชี พ (Vocational and Professional Channel-VPC) มุ่งให้นักเรี ยนมี ท ศั นคติ ทีดี ต่ อ
วิชาชี พ มีความรู ้เกียวกับการงานพืนฐานอาชีพทีจะนําไปประกอบอาชี พเมือสําเร็ จประถมศึกษาโดยไม่
มุ่งเรี ยนต่อระดับมัธยมศึกษา หรื อสําเร็ จระดับมัธยมศึกษาออกไปประกอบอาชีพโดยไม่ศึกษาต่อระดับ
มหาวิทยาลัยวิชาการ แต่มุ่งศึกษาต่อวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยวิชาชีพหรื อมหาวิทยาลัยประสบการณ์
สายวิชาชีพ มุ่งเน้นนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อตอนปลาย และอาชี วศึกษา ทีตังเป้ าหมาย
ไปประกอบอาชี พ หรื อศึ ก ษาต่อระดับ มหาวิท ยาลัยวิช าชี พ หรื อมหาวิท ยาลัยประสบการณ์ สําหรั บ
การศึกษาระดับอ้ าชี วศึกษา และระดับบัณฑิ ตศึกษามุ่งเน้นประสบการณ์ ทีเป็ นบู รณาการวิชาการและ
วิชาชีพ
5.4. สายวิชาการ
สายวิชาการ (Academic Channel-AC) มุ่งให้นกั เรี ยนมีความรู ้ และประสบการณ์ เพือนําไป
เสริ ม เติ ม เต็ม วิชาชี วิต การพัฒ นาตน พัฒ นาวิชาชี พ และการศึกษาในระดับที สู งขึ น มุ่ งเน้น นักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาสายวิชาการ
ในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา สายวิ ช าการ มุ่ งเน้ น ให้ นัก ศึ ก ษาที มี ป ระสบการณ์ ส ามารถศึ ก ษา
ค้น คว้าวิจยั เพื อสร้ างองค์ค วามรู่ ใหม่ ด้วยการวิจยั และพัฒนาริ เริ ม (Pure Research and Development)
หรื อเสริ มสร้ างความรู ้วิชาการและวิชาชี พจากหลักการและทฤษฎี ทีมีอยู่แล้ว (Applied Research and
Development) ในระดับ ปริ ญญาเอก และทําการวิจยั ระดับ พืนฐานและระดับ กลางจากหลักการและ
ทฤษฎีทีมีอยูแ่ ล้วเพือฝึ กฝนความเป็ นนักวิจยั สําหรับนักศึ กษาระดับปริ ญญาโท มุ่งผลิตนักวิชาการใน
สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา หรื อองค์กรทีต้องใช้นกั วิจยั และนักวิชาการระดับสู ง
5.4. สายประสบการณ์
สายประสบการณ์ (Experience Channel) เป็ นสายบูรณาการวิชาชีวิตและวิชาชี พ เพือเสริ มเติม
เต็มด้านวิชาการ เพือให้ได้หลักการและทฤษฎี ทีมีอยู่แล้ว และพัฒนานวัตกรรม ทีเป็ นหลักการ ทฤษฎี
แนวคิ ด หลัก ปฏิ บตั ิ ระบบ กลไก และสิ งประดิษ ฐ์ใหม่ มุ่งให้นักศึก ษาระดับ บัณฑิ ตศึกษาทุ กระดับ
โดยเฉพาะปริ ญญาเอก จะได้น ําประสบการณ์ ชี วิตและการงาน มาเป็ นรากฐานในการเสริ ม ความรู ้
วิชาการตามแนวคิดคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เพือให้สามารถนําความรู ้วิชาการไปเสริ มวิชาชีพให้แข็งแกร่ ง
ขึน มุ่งผลิ ตปริ ญญาเพือความเป็ นเลิศสายประสบการณ์ (Degrees for Excellence via Experience Path:
DEEP) มุ่งจัดการศึกษาสําหรับผูท้ ีมีประสบการณ์ ในการทํางาน เป็ นผูป้ ระกอบการ เจ้าของกิจการ และ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งทังภาคองค์กรจัดการศึกษาและเอกชน
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5.5 ระดับการศึกษา
ระดับ การศึ ก ษาประกอบด้ว ยระดับ ปฐมวัย ศึ ก ษา ระดับ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มัธ ยมศึ ก ษา และ
ระดับอุดมศึกษา
5.5.1 ระดับปฐมวัยศึกษา
ระดับ ปฐมวัยศึกษา (Early Childhood Education) เป็ นการจัดการศึกษาระยะแรกของชี วิต
นัก เรี ยนตังแต่อายุ - ขวบ เพือให้ส่ งเสริ มพัฒ นาการด้านต่างๆ ของนักเรี ยน และให้มี ความพร้ อม
สําหรับการเรี ยนในระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยระดับเด็กเล็ก และอนุบาลศึกษา

ภาพที - แบบจําลองระบบการศึกษาตามแนวปฏิ รูปการศึกษาภาคประชาชน
แหล่ งทีมา: โครงสร้ างระบบการศึกษาเพื อความอยู่รอดของชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ,
2560 https://www.facebook.com/chaiyong.brahmawong.7

1) เด็กเล็ก (Nursery) ปี -เป็ นช่ วงเตรี ยมอนุ บาลศึกษา อายุ - ปี มุ่งบ่มเพาะนิ สัย โรงเรี ยน
ทําหน้าทีแทนพ่อแม่ทีต้องทํางานหรื อไม่สามารถให้การอบรมเลียงดูเด็กได้ดว้ ยตนเอง
ปฐมวัยศึกษาระดับเด็กเล็กจะดูแลการเจริ ญทางกาย ใจ และบ่มเพาะนิสัย ไม่สอนวิชาการ
2) อนุบาลศึกษา (Kindergarten) ปี อนุ บาลศึกษา ( - ขวบ) เป็ นภารกิจการรับช่วงเด็กจาก
วัย ทารกมาดู แ ลแทนบิ ด ามารดาที มี ภ ารกิ จ การงาน เพื อเตรี ยมให้ เด็ ก มี ค วามพร้ อ มเข้า สู่ ร ะดับ
ประถมศึกษา ด้วยวิธีการทีเหมาะสม
จุดเน้นอนุบาลศึกษา คือการเตรี ยมพัฒนาการเด็กใน ด้าน ได้แก่ พัฒนาการทางร่ างกาย (สุ ข
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นิสัย) พัฒ นาการทางจิ ตใจ (คุ ณธรรมจริ ยธรรม ร่ าเริ งแจ่มใส ใจกว้าง) พัฒนาการทางสังคม (การอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข การยอมรับและปฏิ บตั ิ ตามกติกาสังคม) พัฒนาการทางอารมณ์ (ความ
เยือกเย็นสุ ขุม ความอดทนอดกลัน ไม่หงุ ดหงิด ขุ่นเคืองง่าย) พัฒนาการทางสติปัญญา (ความรู ้วิชาการ
และประสบการณ์ ) และพัฒ นาการทางภาษา (สามารถฟั ง และพู ด ได้ดี อ่ า นออกและเขี ย นได้ใ น
ระดับพืนฐานทังภาษาไทยและภาษาถินของนักเรี ยน)
อนุบาลศึกษาแบ่งเป็ น ช่วง คือ
ช่ วงที อนุบาลพัฒนาความพร้ อม ( ปี ) อายุ - ขวบ—เน้น พัฒนาการทางกาย ภาษา (การ
พูดการฟั ง) อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา เน้นคุณธรรมและจริ ยธรรม คือ ความดี นําความเก่ง
ช่ วงที อนุ บ าลเตรี ย มประถมศึ ก ษา ( ปี ) อายุ ปี -- เน้ น การสอนภาษา (อ่ า นเขี ย น)
คณิ ตศาสตร์ และคุณธรรมจริ ยธรรม สมบัติทีดี เพือเตรี ยมความพร้อมให้เด็กเรี ยนประถมศึกษา
5.5. ระดับประถมศึกษา
ระดับ ประถมศึ ก ษา (Elementary Education) เป็ นการจัด การศึ ก ษาระยะที ของชี วิ ต
นักเรี ยนตังแต่อายุ 7 – ขวบ เพือให้ความรู้ และประสบการณ์ นกั เรี ยน และให้มีความพร้อมสําหรับ
การเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษามุ่งเตรี ยมนักเรี ยนให้ความรู้และประสบการณ์พืนฐาน
มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีทกั ษะชีวิต มีความรู ้ และมีทกั ษะพอเพียงในการประกอบอาชีพเพือออกไป
ดําเนิ นชี วิตในครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุ ข เตรี ยมผูส้ ําเร็ จการศึกษาออกไปดํารงชี วิตและเพือ
การศึกษาต่อในระดับสู งขึน โดยใช้ระบบการสอนทีเน้นให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ อย่าง คือ (1) เรี ยนคิด
(2) เรี ยนทํา (3) เรี ยนแก้ปัญหา (4) เรี ยนเพือจะเป็ นและภาคภูมิใจใจตนเอง และ (5) เรี ยนเพือดํารงชี วิต
มิใช่การเรี ยนรู ้เพียงอย่างเดียว ใช้วิธีการสอนทียึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางด้วยการลงมื อปฏิ บตั ิเป็ นกลุ่ม
และด้วยตนเอง ภายการกํากับดูแลของครู อาจารย์
ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็ น ช่วงๆ ละ ปี
1) ประถมศึกษาตอนต้ น (Lower Elementary) ประถมศึก ษาปี ที -3 (อายุ - ขวบ) : เน้น
การสอนวิชาชี วิต ทักษะชี วิต ทรัพยากรท้องถิ น เน้นคุณค่าท้องถิน ชื นชมและไม่ดูหมินดู แคลนอาชี พ
อาชีพพ่อแม่ของตน
2) ประถมศึกษาตอนปลาย (Upper Elementary) ประถมศึก ษาปี ที -6 (อายุ -12) : เน้น
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สายวิชาชีพพืนฐาน การทํามาหากิน (70%) และความรู้วชิ าการพืนฐาน (30%) เพือเป็ นพืนฐานเรี ยระดับ
มัธยมศึกษา
5.5. ระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) เป็ นการจัดการศึกษาระยะที มุ่งเตรี ยมให้นกั เรี ยน
มี ค วามรู ้และประสบการณ์ มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม และทักษะชี วิต ในการศึ กษาต่อและการประกอบ
อาชี พเพือออกไปดําเนิ นชี วิตในครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุ ข โดยจัดการศึกษาในระดับกลางที
จะเป็ นฐานในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และการจัดการศึกษาวิชาชี พสําหรับผูท้ ีประสงค์จะ
ออกไปประกอบอาชีพในระดับทีสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยวิธีการสอนทียึดนักเรี ยน
เป็ นศูนย์กลางด้วยการลงมือปฏิบตั ิเป็ นกลุ่มและด้วยตนเอง ภายการกํากับดูแลของครู อาจารย์
ระดับมัธยมศึกษา จําแนกเป็ น ช่วง คือ มัธยมศึกษาต้นและมัธยมศึกษาปลาย
1) มัธยมศึกษาตอนต้ น ( ปี ) มุ่งให้การศึกษาสายวิชาชี พและสายวิชาการในด้านความรู ้และ
ประสบการณ์เพือเป็ นพืนฐานสําหรับการประกอบอาชี พหรื อการศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย
(1) มัธ ยมศึ ก ษาต้น ลู่ อ าชี พ --สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล้ว สามารถออกไปประกอบธุ รกิ จ เป็ น
พนักงานสถานประกอบการได้ในระดับมีทกั ษะระดับกึงชํานาญ (Semi-skilled)
(2) มัธยมศึกษาต้นลู่วชิ าการ--สําเร็ จการศึกษาแล้ว สามารถเรี ยนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรื อผันไปศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพือให้ได้รับ ปวช และ ปวส.
2) มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ปี ) มุ่งให้การศึกษาลู่วิชาชีพและลู่วชิ าการระดับมีทกั ษะดี ในด้าน
ความรู ้และประสบการณ์เพือเป็ นพืนฐานสําหรับการประกอบอาชี พหรื อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
(1) มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาชีพ--สําเร็ จการศึกษาแล้ว สามารถออกไปประกอบธุรกิจ
เป็ นพนักงาน สถานประกอบงานระดับหัวหน้างานขันตํา มีทกั ษะระดับชํานาญ (Skilled)
(2) มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายวิ ช าการ--สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว สามารถเรี ยนต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาทีตนสนใจและมีความถนัด
5.5. ระดับอาชีวศึกษา
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อาชีวศึกษา (Vocational Education) เป็ นการจัดการศึ กษาเพือเตรี ยมประชาชนเข้าทํางานเป็ น
ช่ า งในสาขาวิ ช่ า ชี พ ต่ า งๆ อาทิ พาณิ ชยกรรม หั ต ถหกรรม หรื อเป็ นนั ก วิ ช าชี พ ชั นสู ง อาทิ
วิศ วกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พ ยาบาลศาสตร์ การบัญ ชี สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ นิ ติ ศ าสตร์ ฯลฯ
อาชีวศึกษาครอบคลุมงานหัตถศึกษา งานและเทคนิคศึกษา
อาชีวศึกษา จําแนกเป็ น ประเภท คือ
1) การอาชี วศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรอาชี พ สําหรับการพัฒนาอาชีพระยะสัน (Careers) ใน
โรงเรี ยนสรรพาชี พ หรื อวิทยาลัยสรรพาชี พ (Poly-technical Schools/Colleges) เปิ ดสอนวิชาชี พระยะ
สัน
2) การอาชี วศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ สําหรับการพัฒนาวิชาชี พ (Vocations) ระยะ
ยาวในวิท ยาลัย อาชี วศึ ก ษา ประกอบด้วย หลัก สู ตรประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พ (ป.วช) และหลัก สู ต ร
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง (ป.วส)
3) การอาชี วศึกษาระดับปริ ญญาวิชาชี พ สําหรั บการพัฒนาวิชาชีพชันสู ง (Profession) สําหรับ
สถาบันหรื อมหาวิทยาลัยอาชี วศึกษา เพือเปิ ดสอนหลักสู ตรปริ ญญา “อาชี วศึกษาบัณฑิต” (Bachelor of
Vocational Education: BVE) ในสาขาวิช าชี พต่ างๆ เน้น ปริ ญ ญาประสบการณ์ ทังระดับ ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท และปริ ญ ญาเอกสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที มี ป ระสบการณ์ เป็ นนั ก ประกอบการ นั ก ธุ ร กิ จ
เกษตรกรรม และนักอุตสาหกรรม
5.5. ระดับอุดมศึกษา
ระดับ อุ ด มศึกษา (Higher Education) เป็ นการศึ ก ษาระดับ สู งต่อจากระดับ มัธ ยมศึก ษาตอน
ปลายเพือเตรี ยมประชาชนเป็ นนักวิชาการและนักวิชาชีพชันสู งสาขาต่างๆ ตามความต้องการของสังคม
๑) การอุด มศึ กษา จําแนกเป็ น ประเภท คือ ปริ ญญาวิชาการ ปริ ญญาวิชาชี พ และปริ ญญา
ประสบการณ์
(๑) ปริ ญญาวิชาการ มุ่งผลิ ตนักวิชาการสําหรั บ สถานศึ กษา สถานประกอบการ องค์ก ร และ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นการทําโครงการหรื อการวิจยั ก่อนสําเร็ จการศึกษา
(๒) ปริ ญ ญาวิช าขี พ มุ่ง ผลิ ต นัก ประกอบการ ผูด้ ําเนิ น กิ จ การในหน่ ว ยงานทังภาคองค์ก รจัด
การศึกษาและเอกชนทีเน้นการปฏิ บตั ิจริ ง เน้นการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา
(Cooperative Education: Coop) หรื อบูรณกิจศึกษา (Work Integrated Education: WIE)
(๓) ปริ ญญาประสบการณ์ เน้น การผสมผสานวิชาชี พและวิชาการสําหรั บ ผลิ ตบุ คลากรระดับ
บริ หารองค์กรทังภาคองค์กรจัดการศึกษาและเอกชน เน้นการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พแบบ
บูรณกิจศึกษา โดยใช้สถานทีทํางานของนักศึกษาเป็ นฐาน
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๒) แนวทางการจัดการอุดมศึกษา มีดงั นี
(๑) ให้พฒั นาระบบอุดมศึกษาทีสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ทังระดับปริ ญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา
(๒) ระดับปริ ญญาตรี เน้นปริ ญญาวิชาการ และปริ ญญาวิชาชีพ
(๓) ระดับบัณฑิ ตศึกษา เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์สถานการณ์และประสบการณ์ (Situation and
Experience-Based Analysis Approach: SEBAA) มิ ใช่ ก ารสอนด้วยการบรรบรรยายจากการ
ลอกเลี ยนตําราฝรังมาสอน แต่ใช้รายกรณี สารกถา (Discourse) อภิปราย (Discussion) โสเหร่
หรื อเสวนา (Dialogue) ประมวลเป็ นการถ่ายทอดด้วยการ "สังสอน" มิใช่ "สอนสัง" ดังทีครู
อาจารย์ไทยชอบทํา
(๔) องค์กรจัดการศึกษาต้องมีมาตรการป้ องกันกระบวนการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา จากการรับจ้าง
สร้ า งงานวิ จ ัย จัด สมดุ ล ระหว่ า งหลัก สู ต รปริ ญ ญาโท เน้ น การค้น คว้า อิ ส ระ และที ทํา
วิทยานิพนธ์
(๕) การพัฒ น าคุ ณ ภาพงานวิจ ัยระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาและการทําผลงานเพื อเลื อนวิท ยฐานะครู -งานวิจยั ขาดคุณภาพ ลอกเลียน รับจ้างทํา จ้างคนอืนทํา
(๖) ให้ ป รั บ วัฒ นธรรมเรี ย กชื อ เรี ย กตํา แหน่ ง ผู ้สํ า เร็ จ ปริ ญ ญา เพื อให้ ผู ้รั บ ปริ ญ ญามี สํ า นึ ก
ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อสังคมว่า เมือได้รับปริ ญญาเป็ นบัณฑิ ตแล้วการประพฤติ
การพูด และการกระทําต้องเหมาะสมกับความเป็ นบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณั ฑิต จึงควร
เรี ยกบัณ ฑิ ต มหาบัณฑิ ต และดุ ษ ฎี บณ
ั ฑิ ตนําหน้าชื อ (อาทิ ขอแนะนําให้ รู้ จัก บัณฑิ ตชั ยยงค์
(ทิ ด ชั ย ยงค์ บบ.ชั ยยงค์ ) มหาบั ณ ฑิ ตเกษม (มหาเกษม มบ.เกษม) ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ปั ญ ญา (ดุ ษ
ปั ญญา ดบ.ปั ญญา) เพือให้ บัณฑิตสํานึกในสถานะของ ตน
5.5.6 การศึกษาตลอดชี วติ
1) การศึกษาตลอดชี วิต เป็ นการให้ความรู้ ในวิชาการและวิชาชี พเสริ ม หรื อเพิอมเติมสําหรั บ
ผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับใดระดับหนึงมาแล้ว
2) พัฒนาระบบการศึกษาตลอดชีวิต เตรี ยมรับการจัดการศึกษา ทีจะไม่มีการแบ่งเป็ นการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ หรื อการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย เหลื อเพี ย งการศึก ษาตลอดชี วิต (Life long) และ
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การศึ กษาควบคู่ชีวิต หรื อ "สิ ขชี วี" (Life-along Education) บ้านเป็ นศูนย์กลางการศึกษาเล่าเรี ยน ส่ วน
โรงเรี ยนจะกลายเป็ น"ศู น ย์การเรี ยนชุ มชน" (Community Learning Center) มีท ้องไร่ ท้องนา สถาน
ประกอบการเป็ นแหล่ งฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ โดยจัด ในรู ป ศูน ย์ก ารเรี ยนชุ ม ชน การศึ ก ษาที บ้าน
สํานักบัณฑิต และการศึกษาพิเศษ
5.5.7 การจัดการศึกษาทางเลือก ให้พฒั นาการจัดการศึกษาทางเลือกทีหลากหลาย เพือตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ รี ยนทุกภาคส่ วน ดังนี
๑) การจัดศูนย์การเรี ยนชุ มชน (Community Learning Center) องค์กรจัดการศึกษาพึงจัดระบบ
การศึกษาใย ศรช. ด้วยการจัดสร้ างศูนย์ความรู้ภควันภาพ (Ubiquitous Knowledge Center-UKB) เพือ
เป็ นแหล่งความรู ้ สําหรั บนักเรี ยนและวิทยากร จัดหาสิ งอํานวยความสะดวกสําหรั บการเรี ยนภควัน ต
ภาพ (U Learning) ในด้านไวไฟ เครื องมือการเรี ยน ตํารา และเงิ นสนับสนุ นรายหัวในอัตราเดี ยวกับที
จ่ายให้สถานศึกษาในรู ปแบบอืน องค์กรจัดการศึ กษาพึงจัดระบบการศึ กษาใน ศรว. ด้วยการจัดสร้าง
ศูนย์ความรู ้ภควันภาพ เพือเป็ นแหล่งความรู ้ วชิ าชีพเฉพาะสําหรับนักเรี ยนและวิทยากร จัดหาสิ งอํานวย
ความสะดวกสําหรับการเรี ยนภควันตภาพ ในด้านอุปกรณ์การเรี ยนเฉพาะทาง ไวไฟ เครื องมือการเรี ยน
ตํารา และให้นักเรี ยนไปฝึ กประสบการณ์ ในสถานประกอบการขององค์กรจัดการศึกษาหรื อเอกชน
และจ่ายเงินสนับสนุนรายหัวในอัตราเดียวกับทีจ่ายให้สถานศึกษาในรู ปแบบอืน
๒) การศึกษาทีบ้าน (Home schooling) เป็ นสถานทีเรี ยนทีครอบครัวหรื อกลุ่มของครอบครัว
จัดขึนเพือให้การศึกษาแก่บุตรธิ ดาหรื อบุตรหลานของตนหรื อญาติมิตร โดยมีห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิและ
ปัจจัยพืนฐานการจัดการศึกษา ห้องสมุด ศูนย์ความรู ้ เทคโนโลยีการสื อสาร และมีบิดามารดาเป็ น
ผูส้ อน โดยได้รับจดทะเบียนเป็ นโรงเรี ยนทีบ้านหรื อทีทํางานตามทีกฎหมายกําหนด
องค์กรจัดการศึกษาพึงจัดระบบการศึกษาทีบ้านด้วยการจัดสร้างศูนย์ความรู ้ภควันภาพเพือเป็ น
แหล่งความรู ้สําหรับนักเรี ยนและผูป้ กครอง จัดหาสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับการเรี ยนภควันตภาพ
(U Learning) ในด้านเครื องมือสื อสารไวไฟ เครื องมือการเรี ยน ตํารา และเงินสนับสนุ นรายหัวในอัตรา
เดียวกับทีจ่ายให้สถานศึกษาในรู ปแบบอืน การศึกษาทีบ้าน เพือเตรี ยมรับการศึกษาภควันตภาพ (ความ
รู้ อยู่ทุกทีทุกเวลา) องค์กรจัดการศึ กษาพึงพัฒนาศูนย์ความรู ้ และจัดระบบเครื อข่ายผูป้ กครองทีจะให้
ช่วยกันสอน และจัดกิจกรรมพบปะกันประจําเดือนเพือให้มีปฏิสัมพันธ์สังคม
๓) การศึกษาของผูพ้ ิการ ต้องมี การกําหนดบทบังคับ และแนวนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษ
ทีให้นกั เรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมและดํารงชี วิตในโรงเรี ยนอย่างมีศกั ดิ ศรี สถานศึกษาต้องเตรี ยมและจัดหา
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โครงสร้างพืนฐาน สิ งอํานวยความสะดวก และเทคโนโลยีอุปการะ (Assistive Technology) ตามความ
จะเป็ นของแต่ละประเภทของการศึกษาพิเศษ
๔) การศึกษาผูใ้ หญ่ มีการกําหนดบทบังคับในการจัดสถานศึกษาอย่างต่อเนื องเพือให้ความรู ้
ระดับ พืนฐาน ระดับกลางเน้นอาชี วะ และการศึ กษาต่อเนื องเพือให้ผูใ้ หญ่ดาํ รงชี วิตอย่างถู กสุ ขวิสั ย
และติดตามการเปลี ยนแปลงของโลก โดยกําหนดให้โรงเรี ยนมัธยมศึกษาหรื อวิทยาลัยอาชี วะมีแผนก
วิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
๕) การศึกษาสําหรับผูส้ ู งวัย กําหนดบทบังคับให้จดั การศึกษาผูส้ ู งวัย เพือให้ดาํ รงชี วิตอย่างมี
ความสุ ข หารายได้ตามวัยและสุ ขภาพ ทําประโยชน์ให้ขุมชน ปฏิบตั ิธรรมและศาสนกิจ และแสวงหา
ความรู ้ใหม่ทีเปลียนแปลงตามยุคสมัย
๖) พัฒนาปิ ตุมาตาศึกษา (Parent Education) การศึกษาเพือการเป็ นาแม่และพ่อทีดี ของเด็กไทย
โดยถือเป็ นกิจกรรมกําหนดให้องค์กรจัดการศึกษาดําเนินการ
กันดาร

๗) การศึ ก ษาสําหรับ ผูด้ ้อยโอกาสจากครอบครั วยากจน ด่อยโอกาส หรื ออยู่ในดิ นแดนทุระ
๘) การส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษา ของพ่อแม่ ครอบครัว สถานประกอบการ

๙) การจัดสํานักบัณฑิตเฉพาะทาง (Specialized Pundit Center) สํานักบัณฑิต เป็ นศูนย์การเรี ยน
วิชาชีพส่ วนเอกัตบุคคล-ศรว (Private Professional Learning Center-PPLC) ทีเปิ ดรับสอนนักเรี ยนทัว
เฉพาะวิชาชีพ แต่สอนวิชาสามัญ % ด้วย เช่น ศิลปะ ดนตรี การจัดเอกไม้ การฟั นดาบ (สํานักดาบ)
การชกมวย (ค่ายมวย) การซ่ อมเครื องยนต์ (อู่รถยนต์ทีรับเด็กมาฝึ กงาน) ฯลฯ
5.4 โครงสร้ างระบบการศึกษา
โครงสร้างระบบการศึกษาประกอบด้วยระดับการศึกษาและจํานวนปี ที ศึกษา
๑) ระดับการศึกษา การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขันพืนฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
(๑) การศึกษาขันพืนฐานประกอบด้วยปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ งจัดไม่
น้อยกว่าสิ บห้าปี ก่อนระดับอุดมศึกษา
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(๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็ นหกระดับ คือ ระดับตํากว่าปริ ญญา และระดับปริ ญญา
ตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริ ญญาโท ระดับประกาศนียบัณฑิตชันสู ง ระดับปริ ญญาเอก
และระดับหลังปริ ญญาเอก
๒) จํานวนปี ทีศึกษา—ประกอบด้วยการศึกษาพืนฐานภาคบังคับ และการศึกษาพืนฐานไม่บงั คับ
รวม ปี
(๑) การศึก ษาพืนฐานภาคบังคับ 9 ปี ประกอบด้วย ระดับปฐมวัยศึ กษา (อนุ บ าลและเตรี ยม
ประถมศึกษา 3 ปี ) และระดับประถมศึกษา ( ปี ) เด็กต้องเข้าสถานปฐมวัยศึกษาเมืออายุ ๔ ขวบ และอยู่
ในโรงเรี ยนจนอายุ ๑๒ ขวบ หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา
(๒) การศึ ก ษาพื นฐานไม่ บ ั ง คับ ปี ประกอบด้ ว ยระดั บ มัธ ยมศึ ก ษา ปี จํา แนกเป็ น
มัธยมศึกษาตอนต้น ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี หรื อโรงเรี ยนอาชี วศึกษา 6 ปี
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หมวด 6

การปฏิรูปการพัฒนาหลักสู ตร
6.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป

นับ ตังแต่ประเทศไทยมี ระบบโรงเรี ยนตังแต่ พ.ศ. 2435 เมือมี การจัดการศึกษาเพือทวยราษฎร์ ประเทศ
ไทยได้พฒั นาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนตามแบบตะวันตก กระทรวงศึกษาธิ การพัฒนาหลักสู ตร โดยเน้น
สาระเทศ มากกว่าสาระไทย และเน้นวิชาการมากกว่าวิชาชี พ ทําให้สถานศึกษาไม่มีเวลาจัดการเรี ยนการ
สอนวิชาทีเน้นสาระไทย และทักษะชี วิต ทําให้สถานศึกษาไม่ส ามารถผลิตนักเรี ยนออกไปดํารงชี วิตใน
ฐานะคนไทย สําเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้ว ก็ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพงานทีเน้นทักษะ
ได้ จึ งมุ่งเรี ยนต่อระดับอุดมศึ กษาและระดับ มหาวิทยาลัย จึงจําเป็ นทีจะต้องพัฒนาหลักสู ต รเพื อพัฒนา
นักเรี ยนให้เติ บใหญ่เป็ นคนไทย มีทกั ษะชี วิต ให้ความสําคัญวิชาชี พมากกว่าวิชาการ เพือให้ดาํ รงชี วิตได้
อย่างมีความสุ ขหลักจากสําเร็ จการศึกษาแล้ว

6.2 แนวนโยบายการพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒ นาหลัก สู ต รทุ ก ระดับ การศึ ก ษา ต้อ งเน้น ความเป็ นไทย ไม่ ล อกเลี ย นรู ป แบบและสาระจาก
ต่างประเทศโดยปราศจากการศึกษาและวิจยั อย่างรอบคอบ ให้ยดึ หลักการพัฒนาเนื อหา “สาระไทย” ควบคู่
ไปกับ “สาระเทศ”
องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสู ตรแบบอิง
ประสบการณ์ หลักสู ตรแบบอิงสมรรถนะ และหลักสู ตรแบบอิงเนื อหาตามบริ บทและระดับชัน เน้นการ
พัฒนาทักษะชี วิต เพือพัฒ นาเด็ กไทยให้เติ บ ใหญ่ เป็ น “คนไทย” มี การกําหนดสมดุ ล ระหว่างหลัก สู ต ร
แกนกลาง หลักสู ตรท้องถิน และหลักสู ตรโรงเรี ยน ทีเน้นให้นกั เรี ยนศึกษาหาความรู ้ ตามความสนใจของ
ตนเอง ปรับเนื อหาสาระในหลักสู ตรแกนกลาง ให้มีสมดุ ลระหว่างสาระไทยและสาระเทศ โดยมุ่งเน้นก้าว
ทันวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู ้สากล
ในภาพรวม ให้เน้นสาระไทยในระดับประถมศึกษาและเพิมสาระสากลในระดับมัธยมศึกษา
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และอุดมศึกษา
6.3 ประเภทหลักสู ตร
ประเภทหลักสู ตร จําแนกตามระดับ และจําแนกตามสาระ
6.3.1 จํ าแนกตามระดับ แบ่ งเป็ นหลัก สู ตรแกนกลาง หลักสู ตรภู มิ ภาค หลักสู ตรท้องถิ น และ
หลักสู ตรสถานศึกษา
6.3.1.1 หลักสู ตรแกนกลาง—เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งพัฒนาความรู ้ ประสบการณ์ คุณธรรม และค่านิยม
เพือสร้ างคุณลักษณะความเป็ นไทยและความรู ้ ประสบการณ์ คุณธรรม และค่านิ ยมเพือสร้ างคุ ณลักษณะ
สากลเพือให้ประชาชนดํารงตนในสังคมโลกได้อย่างกลมกลืนและรู ้เท่าทันโลกที เปลียนแปลงตลอดเวลา
สําหรับการศึกษาประถมศึกษาสายวิชาชี วิต เพือพัฒนาความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมืองที ดี ของ
ชาติ ทักษะการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต
และให้เน้นหลักสู ตรแบบอิงประสบการณ์ หรื ออิงสมรรถนะมากกว่าหลักสู ตรแบบอิงเนื อหา
6.3.1.2 หลักสู ตรระดับภูมิภาค เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งพัฒนาความรู ้ ประสบการณ์ คุ ณธรรม และ
ค่านิ ยมเพือสร้ างคุณลักษณะความเป็ นไทยประจําภูมิภาคเพือให้เติบใหญ่เป็ นชาวเหนื อ ชาวใต้ ชาวอิสาน
และชาวภาคกลางทีมีภาษาถิ น ขนบธรรมเนี ยมประเพณี แตกต่างกัน ให้มีความรู ้ภูมิปัญญาในด้านศาสตร์
วิท ยาการ เทคโนโลยี วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี แ ละวิถี ชี วิต มี ค วามรู ้ ด้านเศรษฐกิ จและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนานวัตกรรมประจําภูมิภาคได้
6.3.1.3 หลักสู ตรท้ องถิน เป็ นหลักสู ตรทีตอบสนองความต้องการของประชาชนในระดับจังหวัด
หรื ออําเภอ มุ่งพัฒนาความรู ้ ประสบการณ์ คุ ณธรรม และค่านิ ยมเพือสร้ างคุณลักษณะความเป็ นไทยประจํา
จังหวัดหรื ออําเภอทีอาจมีความแตกต่างกันในทางเผ่าพันธุ ์ ทีมีภาษาถิ น ขนบธรรมเนี ยมประเพณี แตกต่าง
กัน ให้มีความรู ้ภูมิปัญญาในด้านศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถี
ชีวติ ของจังหวัดและหรื ออําเภอ
6.3.1.4 หลั กสู ต รสถานศึ กษา—เป็ นหลัก สู ตรที สถานศึก ษาพัฒ นาขึ นเพื อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในระดับตําบลและหมู่บา้ น มุ่งพัฒนาความรู ้ ประสบการณ์ คุณธรรม และค่านิ ยม
เพือสร้ างคุ ณลักษณะความเป็ นไทยประจําหมู่บ ้านหรื อเพือสร้ างและส่ งเสริ ม เอกลักษณ์ ของตําบลหรื อ
หมู่ บ ้าน ที ประชาชนถื อกําเนิ ด เติ บ ใหญ่ ดํารงไว้ซึ งชี วิตครอบครัว จวบจนสิ นชี วิต โดยมุ่งให้ มี ค วาม
ภาคภูมิใจ รักและหวงแหนบ้านเกิ ดเมื องนอนของตน ผลที ได้คือ ชุ มชนเข้ม แข็งประชาชนมี ความรู ้ และ
ประสบการณ์ ในการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ประจําหมู่บา้ นหรื อตําบลทีโดดเด่นและแตกต่างจากตําบล
และหมู่บา้ นอืน แม้จะอยูใ่ นอําเภอหรื อจังหวัดเดียวกัน
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6.3.1 จําแนกตามสาระของหลักสู ตร
ประเภทหลักสู ตรจําแนกตามสาระ แบ่งเป็ นหลักสู ตรสายวิชาชีวิต สายวิชาชีพ สายวิชาการ และ
สายประสบการณ์
6.3.1.1 หลักสู ตรสายวิชาชี วิต—เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งให้ความรู ้และประสบการณ์ การดํารงชีวติ ไทย
เพือให้ส ามารถสื อสารภาษาไทย หน้าทีพลเมืองและศี ลธรรม สมบัติผูด้ ี เลขคณิ ต (วิชาคํานวณพืนฐาน)
ประวัติศ าสตร์ ไทยและประว้ติศาสตร์ ศิ ลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศาสนา วิถีชีวิตไทย
มรดกไทย
สายวิชาชีวติ แบ่งเป็ นหลักสู ตรแกนกลางเพือสร้ างความเป็ นไทย หลักสู ตรภูมิภาคเพือสร้างความ
เป็ นประชาชนตามภูมิ ภาค หลัก สู ตรท้องถิ นเพิอสร้ างความเป็ นประชาชนในจังหวัด หรื ออําเภอ และ
หลักสู ตรสถานศึกษาเพือความเป็ นประชาชนของตําบลและหมู่บา้ น
ระดับการศึ กษาทีต้องพัฒนาหลักสู ตรสายวิชาชี วิต คือ ระดับปฐมวัยศึกษา ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย
สายวิชาชีวิต เน้นทักษะชีวิตทีผูเ้ รี ยนสามารถดํารงตนอย่างมีความสุ ขเมือสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว
คือ มีรายได้ มีความเป็ นอยูด่ ีอย่างพอเพียงและอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข วิชาบังคับคือ
วิชาภาษาไทย-เน้นการอ่านออกเขียนได้เพือเป็ นเครื องมือสื อสารและการศึกษาค้นคว้า
วิชาศาสตร์ แห่ งพระราชา-วิชาว่าด้วย ระราชพระประวัติ ทศพิธราชธรรม มงคลชี วิต การดํารง
ตน ชลศาสตร์ พิรุณศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี การถ่ายภาพ วิจิตรศิลป์ กีฬา วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม เทคโนโลยี
วิศวกรรม จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ องค์กรจัดการศึกษาศาสตร์ องค์กรจัดการศึกษาปศาสนศาตร์ และพัฒน
ศาสตร์
วิชาสามัญสํานึก—ว่าด้วยหลักคุณธรรม หลักนิ ติธรรม และหลักองค์กรจัดการศึกษาธรรม เน้น
3 รู้ คือ รู ้ดีร้ชวั (คุณธรรม) รู ้ถูกรู ้ผิด (นิติธรรม) และรู ้ควรไม่ควร (องค์กรจัดการศึกษาธรรม)
วิชาพลังบุญและบุญกิริยาหรื อปุ ญญฤทธิ ศาสตร์ --เป็ นวิชาว่าด้วยการสร้ างสมอริ ยทรัพย์หรื อ
ทรัพย์แท้ทีเป็ นสาระแห่ งชี วิตทีสรรพสิ งจะทรงสภาพไม่ได้หากขาดพลังรู ปนี คือพลังบุญ เพือให้ผูเ้ รี ยน
เห็นคุณค่าของการทําความดีเพือสร้างสมบุญ และไม่คิดไม่ พูดไม่ดี หรื อทําไม่ดี เพราะทําให้บุญรัวไหล ใจ
เหมือนลูกโป่ ง ทีต้องการพลังบุญเพือให้ลอยสู ง และเกิ ดความสว่าง เมือเกิ ดความสว่างก็เรี ยกว่า มีปัญญา
บุญเป็ นพลังงาน เพราะบุญ (บาลีมาจากปุญ ฺ ทีแปลงรู ปเป็ นเบา หรื อสว่าง ปุญญ>โปญญ>เปาญ>เบา หรื อ
ปุญญ>ปญญ>ปั ญญา>สว่าง) มีคุณลักษณะ7 ประการ (ปุญญสัปตสัมปติ) คือ เบาทีสุ ด เร็ วทีสุ ด แรงทีสุ ด
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เย็น ที ดึ งดู ด ที สุ ด สว่างที สุ ด และเหนื อกาลเวลาคื อ อกาลิ โก ไม่ มี เวลาเป็ นปั จจัย ผูม้ ี บุ ญ สู งจึ งสามารถ
เดินทางได้เร็ วมาก เพียงคู แ้ ขนก็ถึงจุดหมายปลายทางไม่วา่ จะห่างไกลกี แสนโกฐิ โลกธาตุ เพราะเป็ นแรง
มหาศาล และเป็ นทรัพย์แท้ (อริ ยทรัพย์) ไม่มีแรงไหนเหนือแรงบุญ มีบุญแล้วจะเนรมิต หรื อนิมิตอะไร จะ
หายหัว จะเหาะได้ทุกอย่าง)
วิชาสั มมาทิ ษฐิ 10 – เป็ นวิชาทีมุ่งให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี ยวสภาวะทีไม่สามารถสัมผัสได้ดว้ ยตา
หู จมูก ลิน หรื อสัมผัส มี 10 ประการ คือ เชื อว่าทานมีผล เครื องสังเวยมีผล ยัญบูชาแล้วมีผล วิบากกรรมดี
ชัวมีมารดามีคุณ บิดามีคุณ โลกนี มี (นรกภูมิ เปรตภูมิ อสุ รกายภูมิ ดิ รัจฉานภู มิ มนุ ษยภู มิ สวรรค์ รู ปภู มิ
และอรู ปภูมิ) มี โลกหน้ามี (ชาติทีแล้ว ชาติหน้า การเวียนว่ายตายเกิ ดมี) โอปปาติกะ (ผี สัมภเวสี เทวดา
เทพยดามี) และสมณะชี พราหมณ์ ผปู ้ ฏิ บ ตั ิป ฏิ บตั ิ ชอบทําให้แจ้งด้วยปั ญญาอันยิงมี (มีพระอริ ยเจ้า โสดา
สกิทาคามี อนาคามี และอรหันต์ พระคริ สต์ และพระนาบี คือ ผูไ้ ด้รับอํานาจสวรรค์) และ
วิชากฎหมายชีวิต- เป็ นวิชาทีว่า การดํารงตนในสังคมอย่างถูกกฎหมายหมายหรื อกฎระเบียบที
สังคมกําหนด แม้จะไม่ผิดกฎหมาย แต่หากสังคมไม่ยอมรับ ก็ไม่ทาํ ผิด นอกจากนี ควรมีวชิ าประวัติศาสตร์
ไทย ประวัติศาสตร์ ภูมิภาค และประวัติศาสตร์ทอ้ งถิน หน้าทีพลเมือง ศีลธรรม และสมบัติผดู ้ ี
6.3.1.2 หลักสู ตรสายวิชาชี พ—เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งให้ความรู ้และประสบการณ์เกียวกับอาชี พที
นักเรี ยนสามารถนําไปประกอบอาชี พเลียงตนเองและครอบครัวเมือสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว จําแนกเป็ นการ
งานเพือดํารงชี วติ ครอบครัวและการงานเพือสร้างรายได้
การงานเพือดํารงชี วิตครอบครัว มุ่งให้ดาํ รงตนในฐานะบุตรธิ ดาทีต้องช่วยงานบ้าน และบิดามาร
ดาม
ทีต้องดูแลบ้าน และเลียงดูบุตรธิดา
การงานเพือสร้างรายได้ คืออาชี พที ทีมีค่าแรงเป็ นรายได้ทงเงิ
ั นสด (In case) และผลตอนแทนที
ไม่ เป็ นตัวเงิ น (In kind) จําแนกเป็ น 3 ระดับ คือ อาชี พ ที ใช้ท กั ษะระดับ ต้น (Unskilled) อาชี พที ต้องใช้
ทักษะชันสู ง (Skilled) และอาขีพทีใช้ทกั ษะระดับกลาง (Semi-skilled)
ระดับ ทัก ษะอาชี พทัง 3 ระดับ นี เป็ นตัวกําหนดความสามารถในการประกอบอาชีพ ทีใช้ท กั ษะ
ความรู ้และความสามารถตําสู งต่างกัน จึงมีรายได้หรื อค่าตอบแทนต่างกัน
สถานศึ กษาระดับประถมศึ กษาตอนปลาย ระดับอาชี วศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย ต้องพัฒนาหลักสู ตรสายอาชี พเพือสร้างผูม้ ีทกั ษะระดับต้น และทักษะระดับกลาง
ส่ วนสถาบันอุ ด มศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี และสถาบัน อาชี วศึ กษา ต้องพัฒ นาหลักสู ตรสําหรั บ
พัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะระดับสู ง บางสาขายกระดับเป็ นวิชาชีพชันสู ง (Profession) ในระดับ
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ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก โดยมีองค์กรวิชาชีพเป็ นผูก้ าํ หนดและควบคุมมาตรฐานวิชาชี พ
หลักสู ตรสายอาชี พ ประกอบด้วยวิชาชีพสากลและวิชาชีพท้องถิ น
6.3.1.3 หลักสู ตรสายวิชาการ—เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งให้ความรู ้และประสบการณ์ ภาคหลักการและ
ทฤษฎี ผสมผสานการปฏิบตั ิเพือสร้างองค์ความรู ้ใหม่ หรื อส่ งเสริ มความรู ้วิชาการและวิชาชีพ
สถาบัน ที รั บ ผิด ชอบสายวิช าการได้แก่ ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาและระดับ อุ ด มศึ ก ษา ที ต้องพัฒ นา
หลักสู ตรวิชาต่างๆ เพือให้นกั เรี ยนนักศึกษามีความรู ้ตามมาตรฐานทีกําหนด
หลักสู ตรวิชาการ ประกอบด้วยวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาทีเน้นสาระสากล
6.3.1.4 หลักสู ตรสายประสบการณ์ —เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งบูรณาการความรู ้ และประสบการณ์
สายวิชาชีพและวิชาการสู่ การประยุกต์ในสถานการณ์จริ ง มุ่งผูเ้ รี ยนทีมีประสบการณ์และประสงค์จะได้รับ
หลัก การและทฤษฎี เพื อเสริ ม เติ ม เต็ม และรองรั บ แนวปฏิ บ ัติ ที นั ก ศึ ก ษาได้เรี ย นและพานพบจาก
ประสบการณ์
สถาบันการศึก ษาทีต้องพัฒนาหลักสู ตรสายประสบการณ์ ได้แก่ สถาบัน อุดมศึกษาที เปิ ดสอน
ระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก

6.4 แนวทางการพัฒนาหลักสู ตร
แนวทางปฏิรูปการพัฒนาหลักสู ตรให้คาํ นึ งถึงสายการจัดการศึกษา ระดับการศึกษา และสาระหลักสู ตรที มี
สมดุ ลระหว่างสาระไทยตามศาสตร์ และวิท ยาการไทย คือสาระทีเปิ ดสอนและสาระเทศ คือ สาระทีเปิ ด
สอนตามศาสตร์และวิทยาการต่างประเทศ
๑) หลักสู ตรทุกสายการศึกษา ทุ กระดับการศึ กษาและทุกสาระ ต้องอิงจุดมุ่งหมายการศึกษาที
มุ่งเน้น
(1) ด้านจริ ยศึกษา คือพัฒนาประชาชนให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นเยือกเย็นสุ ขุม เป็ นคน
ดี มีความอดทนอดกลัน ดํารงตนในสังคมอย่างมีความสุ ข และมีจิตอาสาเห็ นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตนหรื อส่ วนกลุ่ม
(2) ด้ า นหั ต ถศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษาคื อ พัฒ นาประชาชนให้ มี ท ั ก ษะความชํา นาญ และ
สมรรถนะในการประกอบอาชีพทังในระดับวิชาชีพและวิชาชีพชันสู ง
(3) ด้า นวิท ยศึ ก ษาคื อ พัฒ นาประชาชนให้ มี ค วามรู ้ ประสบการณ์ ในศาสตร์ วิ ท ยาการ
เทคโนโลยี ศิลปกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ไทยและสากล
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(4) ด้านพลานามัยศึกษา คือให้ประชาชนมีสุขภาพและร่ างกายแข็งแรง และมีสุขนิสัยทีดี
(5) ด้านทักษชีวติ ศึกษาคือให้ประชาชนมีความสามารถดํารงตนอย่างมีความสุ ขในสังคมโลก
ทีเต็มไปด้วยการแข่งขันชิงดี
(6) ด้านเทคโนโลยีและสื อสารการศึ กษาคื อให้ป ระชาชนมี ความรู ้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพือการดํารงชี วติ การทํางานและการศึกษาหาความรู ้อย่างต่อเนื อง
ตลอดชีวิตได้ทุกทีทุกเวลา
2) หลักสู ตรการศึกษาทุกระดับ ต้องมีลกั ษณะหลากหลาย ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
โดยมุ่งพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของเอกัตบุ คคลให้เหมาะสมแก่วยั และศักยภาพตามบริ บทที สถานศึก ษาหรื อ
สถาบันอุดมศึกษาให้บริ การ
3) รู ป แบบหลัก สู ต รให้ เน้น หลัก สู ตรแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based Curriculum)
และหลัก สู ต รอิ งสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) แทนหลัก สู ต รแบบอิ งเนื อหา (ContentBased Curriculum) เพื อจัด การเรี ยนการสอนแบบเผชิ ญประสบการณ์ หรื อการสอนแบบอิงสมรรถนะ
เพือให้สามารถจําลองชีวติ จริ งในสถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษา
4) สาระของหลักสู ตร ทังทีเป็ นสายวิชาชี วิต สายวิชาชี พ สายวิชาการ และสายประสบการณ์
ต้องมุ่งพัฒนาคนให้เติบ ใหญ่เป็ นคนไทย ให้มีทกั ษะในการประกอบอาชี พและความสมดุ ล ด้านความรู ้
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
5) หลักสู ตรระดับประถมศึกษา เน้นหลักสู ตรตามสาระไทยในส่ วนทีเกียวกับสภาพปั ญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิน คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์เพือเป็ นสมาชิ กทีดี ของครอบครัว ชุ มชน
สังคม และประเทศชาติ
6) หลักสู ตรระดับมัธ ยมศึ กษา เน้นหลักสู ตรทีบรรจุส าระเทศ เน้น สายวิชาชี พและวิชาการเพือ
การประกอบอาชี วะ ส่ วนระดับอุดมศึ กษาให้เน้นสายวิชาขีพ วิชาการ และสายประสบการณ์ เพือให้กา้ ว
ทันการเปลียนแปลงของโลกและดํารงตนอย่างมีความสุ ขในสังคมโลกาภิวตั น์
7) หลักสู ตรระดับอุดมศึกษา เน้นสมดุลของสาระไทยและสาระเทศ มิใช่เน้นสาระเทศอย่างเดียว
เพือฟื นฟู พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปวิทยา เทคโนโลยี ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถี
ไทย และจัดสอนสาระเทศเพือให้มีความรู ้ สากล และมุ่งหมายเฉพาะทีจะพัฒนาวิชาชี พชันสู งและวิชาการ
ระดับสู ง ทีเน้นการค้นคว้า วิจยั เพือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม
10) ให้มีหลักสู ตรที มุ่งพัฒนาระบบส่ งเสริ ม กี ฬา ศิ ลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนี ยมประเพณี
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ไทคยทีสะท้อนบริ บทระดับชาติ ระดับภูมิภาคและท้องถิน
11) ปรับหลักสู ตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้เน้นเสริ มสร้าง "ลู่ประสบการณ์วชิ าชีพ" หรื อ
ช่องทางวิชาชี พ (Professional Channel) เช่น ลู่วิศวะ ลู่ ธุรกิ จ ลู่ศิลปกรรมดนตรี ลู่ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ ลู
กีฬา ฯลฯ เพือส่ งเสริ มให้นักเรี ยนค้นพบตนเองและฝึ ดให้มีความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ เพือสร้ างนวัตกรรม
ในสายทีตนเองชอบตังแต่เป็ นเด็ก
๒) หลักสู ตรสายวิชาชี วติ
(1) ด้านคุ ณลักษณะประชาชน เน้น การพัฒนาประชาศึกษา และภาษาศึกษา การพัฒ นาประชา
ศึกษาเน้นวิชา หน้าทีพลเมืองไทยและศี ลธรรม มุ่งให้เป็ นคนมรคุณธรรมและจริ ยธรรม เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่ วนรวม มรรยาทไทย และสมบัติผทู ้ ีตามวัฒนธรรมไทย
(2) ด้านภาษา มุ่งพัฒ นาระบบการสอนภาษาไทย และภาษาท้อ งถิ นควบคู่ ก ับ การศึ ก ษาภาษา
ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นภาษาไทยให้เป็ นภาษาหลักของประชาคมอาเซี ยน
(3) โครงสร้ างหลัก สู ตร ให้ครอบคลุ มหลักสู ตรนิ ติศึก ษา จิตปั ญญาศึกษา เศรษฐศาสตร์ ศึกษา
องค์กรจัดการศึกษาศาสตร์ ศึกษา ชุ มชนศึกษา นวัตกรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ และไทยศึกษา
ครอบครัวศึกษา และไทยศึกษา
ก) หลักสู ตรนิ ติศึกษา มุ่งสร้ างสํานึ กในความสําคัญของ กฎหมาย ตังแต่ระดับอนุ บาล
จนถึ งมัธ ยมศึ กษา มีครู สอนกฎหมายในโรงเรี ยน มิใช่ มีแค่นิติก ร แต่นิติกรเป็ นครู
สอนวิชากฎหมายได้
ข) หลักสู ตรตามแนวจิตปั ญญาศึกษา (Contemplative Education) ครอบคลุมหลักสู ตร
การศึ กษาแบบ "ผุด รู ้ นิ ยม จากหลักปั ญญทัศ นศาสตร์ (Illuminating Science) ตาม
แนวพุ ท ธศาสตร์ ในบทสวดพระธรรมคุ ณ ที เน้ น "การจําแนกคําสอนให้ ดี แ ละ
แพร่ กระจายความรู ้ (ภควตาธ้มโม) ให้ไปปรากฏทุกทีทุกเวลา เพือให้ปฏิบตั ิตามจะรู ้
ได้เฉพาะตนทัน ที (สั น ทิ ฐิ โก อกาลิ โ ก) กล้ าชวนคนอื นว่ า มาเถิ ด มาลองทํา ดู
(เอหิ ปั ส สิ โก) ตังใจทํา (โอปนยิ โก) แล้ว จะได้รู้ไ ด้เห็ น จะประจัก ษ์ด้ว ยตนเอง
(ป้ จจัตตังเวทิตพั โพ) ดังทีผูไ้ ด้ธรรมวิเศษ (วิญ ูชน) ได้ทาํ สําเร็ จมาแล้ว" (วิญ ูหิติ)
เพือให้ผศู ้ ึกษาด้วยการปฏิบตั ิจะได้รู้เท่าทันสภาพทีเป็ นจริ ง ด้วยการละชัว ทําดี ทําใจ
ให้ใส เพือรองรับพลังบุญทีจะนําไปใช้ขบั เคลือนจิต (จิตตานุ ภาพ) และยังสังขารให้
ดํารงอยู่ เพือสร้างสมบุญไปโป่ งและลอยใจของเรา และพาผูป้ ฏิบตั ิสู่แดนนิพพาน +
ค) หลัก สู ต รเศรษฐศาสตร์ ศึ ก ษา เพื อสอนให้ ป ระชาชนหวงแหน และใช้ป ระโยชน์
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ทรัพยากรทีมีจาํ กัดให้เหลื อไว้ให้ลูกหลาน มิใช่ ปล่อยให้ต่างชาติมากอบโกยเพราะ
เห็ น แก่ เศษเนื อที พวกมัน โยนให้ โดยเฉพาะการผลิ ตที สามารถและการบริ โภคที
ฉลาด จัดหลักสู ตรเพือพัฒนาความเป็ นผูผ้ ลิตทีสามารถและเป็ นผูบ้ ริ โภคทีดี
ง) หลักสู ตรองค์กรจัดการศึกษาศาสตร์ ศึกษา เพือพัฒนาระบอบการปกครองทีเหมาะ
กับบริ บทไทย เช่ น ระบบธรรมานราธิ ปไตย ทีเน้นการปกครองโดยคนดี โดยเฉพาะ
เพือการสร้างและเป็ นพลเมืองดี
จ) หลักสู ตรชุ มชนศึกษา เพือสร้างสํานึ กรักถิ น ป้ องกัน การอพยพและลีภัยการศึ กษา
จากเมืองเล็กไปเมืองใหญ่ เพราะคิดว่าคุณภาพการศึกษาดีกว่า และมันใจว่าจะสอบ
เข้ามหาวิท ยาลัยได้ม ากกว่า เรี ยนในโรงเรี ยนในท้องถิ น และความเชื อที ว่าจะได้
เพือนไว้อุปถัมภ์ในอนาคตแบบไทยๆ
ฉ) หลักสู ตรนวัตกรรมศึกษา เพือเน้นพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นนวัตกร เพือจะได้เติบใหญ่
เป็ นประชาชนนักพัฒนา เพือคิดค้นสิ งใหม่และมีอาํ นาจแข่งขันได้
ช) หลัก สู ตรประวัติ ศ าสตร์ ศึ ก ษา เพื อพัฒ นาระบบการศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ ชํา ระ
ประวัติศาสตร์ และจัดทําชุ ดประวัติศ าสตร์ ศึกษาอย่างมีหลักคิ ดและหลักการ เพือ
ป้ อ งกัน การสู ญหายของความเป็ นสยามหรื อ ไทย โดยเฉพาะชาวพุท ธ เพราะวิชา
ประวัติศาสตร์ ที ถู ก ต้องเป็ นทางเดี ยวที เยาวชนไทยจะสํานึ กคุ ณ ค่าความเป็ นไทย
ปลดเปลืองประวัติศาสตร์ ไทยให้พน้ จากการครอบงําของแนวคิดฝรัง
ซ) หลัก สู ต รท้อ งถิ นศึ ก ษา เพื อให้ ก ารศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนในท้อ งถิ นต่ า งๆ เพื อให้
ประชาชนได้รู้จกั จุ ด เด่ น จุ ดด้อยของชุ ม ชนตนเอง โดยเฉพาะชุ ม ชนในถิ นทุ ระ
กัน ดาร มี ถิ นฐานตามชายขอบได้ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นภาษาไทย และเปิ ดโอกาสให้
สามารถอ่านและเขียนภาษาท้องถิน ส่ วนการพูดกับการฟังผูเ้ รี ยนสามารถพูดและฟัง
ในชีวติ ประจําวันได้
ฌ) หลัก สู ตรอาชี ว ศึ ก ษา ควรจัด ระบบการประเมิ น หลัก สู ตร ที สอดคล้องกับ กลไก
การตลาดและความต้องการทุกระดับและเป็ นทียอมรับของผูใ้ ช้ผปู ้ ระกอบการ โดย
ประเมิน หลัก สู ต รร่ วมกัน หลัก สู ตรอาชี วะด้านการอาชี พ เทคนิ ค ต้องเป็ นรุ ก เชิ ง
การตลาดทุกแห่งในการสร้างผลิตภัณฑ์ อาทิ “1 ช่าง 1 ผลิตภัณฑ์” ในโรงเรี ยนและ
โรงงาน เปิ ดโอกาสให้ตงร้
ั านค้าสําหรับฝึ กประสบการณ์ อาชี พหน้าสถานศึกษาหรื อ
สถาบันอุดมศึกษา เพือให้นกั ศึกษาได้ฝึกงานในสถานประสบการณ์ทีตังในทําเลที
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เหมาะสม
ญ) หลักสู ตรครอบครั วศึ กษา (Family Education) เพือให้ก ารศึ กษาครอบครั ว ในการ
สร้างเด็กให้เป็ นคนดี ให้มีสมดุลระหว่าง ความดีกบั ความเก่ง
ฎ) พัฒ นาหลัก สู ต รไทยศึ ก ษา องค์ ก รจัด การศึ ก ษาพึ ง ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ เยาวชนด้า น
วัฒ นธรรม ขนบทําเนี ยมประเพณี หลักของชาติ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิ จ
สังคม และประวัติศาสตร์ ไทย โดยกําหนดให้อยู่ในหลักสู ตรทังระดับชาติ ภูมิภาค
จังหวัด อําเภอ และท้องถิน โดยเฉพาะอย่างยิงประวัติศาสตร์ ภูมิภาค จังหวัด อําเภอ
และท้องถิ น เพือให้เยาวชนไดัตระหนักในรากเง้าของตนเอง ที มีการสร้ างปู มบ้าน
ปูมเมือง.
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หมวด 7

การปฏิรูปผู้เรียน
7.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป

ผูเ้ รี ยนเป็ นทรัพยากรทีมีค่าและมีความสําคัญต่อการนําพาประเทศไปสู่ ความเจริ ญ บนพื นฐานของ
ความเป็ นไทย นับตังแต่ประเทศไทยมี ระบบโรงเรี ยน การผลิ ตผูเ้ รี ยนมีปัญหาหลายประการ ที วิกฤต
ที สุ ด คื อ การที ไม่ ส ามารถผลิ ต ประชาชนให้ มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป็ นไทยและไม่ ห ลงไหล
วิทยาการต่างประเทศจนกระทังถูกครอบงําด้วยวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการของต่างชาติและดูหมินดู
แคลนวัฒนธรรมและศิลปวิทยาการและวิถีชีวติ ของตนเอง
รัฐต้องจัดหา พัฒ นาและบริ ห ารบุ คลากรการศึกษา จําแนกประเภท ผลิ ต สรรหา และพัฒนา
อย่างต่อเนื อง และกําหนดชื อตําแหน่ ง และภารงานให้ทนั สมัยสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของโลก
ให้ครู และบุคลากรการศึกษาทุกประเภทได้รับเงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทนในระดับสู งสมกับการ
เป็ นผูอ้ บรมสังสอนและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของชาติ ปลดเปลื องภาวะหนี สิ นครู และให้ตาํ รงตน
และดํารงชีวติ ครอบครัวอย่างอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข

7.2 แนวนโยบายเกียวกับการปฏิรูปผู้เรียน

คุณภาพนักเรี ยน นักศึกษาและผูเ้ รี ยนทุกระดับ เป็ นภารกิจสําคัญของการจัดการศึกษา องค์กรจัดการ
ศึกษาต้องประกันการจัดการศึ กษาทีมีประสิ ทธิภาพ เพือผลิตผูส้ ําเร็ จการศึกษาและบัณฑิ ตทีเติบใหญ่
เป็ นชาวไทยที มี คุ ณ ภาพ มี ค วามเป็ นคนไทย ภาคภู มิ ใ จในศาสตร์ วิ ท ยาการ วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วิถี ธ รรมาประชาธิ ป ไตย มี จิต สาธารณะ และวิถี ชี วิต ไทย ตามปรั ช ญา
เศรษฐกิ จพอเพียง ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข และมี
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ความรู ้ประสบการณ์ทงที
ั เป็ นสาระไทยและสาระสากล เพือให้สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างมี คุณภาพ สามารถปกป้ องผลประโยชน์ของชาติจากการเอารัดเอาเปรี ยบโกงชาติโกง
แผ่น ดิ น ของคนในชาติ ที เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ วนตนและส่ ว นกลุ่ ม และต่างชาติ ที หวัง ครอบครอง
ครอบงําและกอบโกยทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติไทย
องค์กรจัดการศึกษาต้องมีแนวคิดว่า ผูเ้ รี ยนทุกระดับ ทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนได้ จัด
และส่ ง เสริ ม ตามหลัก พหุ ปั ญ ญา การเรี ย นการศึ ก ษาต้องไม่ สู ญ เปล่ า สถานศึก ษา ครู ผูเ้ รี ย นและ
ผูป้ กครองต้องร่ วมมือกันและร่ วมรับผิดชอบ
องค์กรจัดการศึกษา ต้องมุ่งพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้มี “อัตสัม ฤทธิ คติ ” (Self Efficacy-SE) ด้วยการ
จัดระบบการศึกษาทีเน้นให้ผูเ้ รี ยนเผชิ ญประสบการณ์ และมีการกําหนดการพัฒนาพฤติกรรมอย่างมี
แบบแผน
องค์กรจัดการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้ทุนศึกษาเล่ าเรี ยนอย่างมีเ งื อนไข ส่ งเสริ มการฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชี พผูเ้ รี ยนสามารถเสนอโครงการขอรั บทุน หรื อกู้ยืมเงิ นหารายได้ห รื อร่ วมกัน ตัง
บริ ษทั ห้างร้าน โดยเน้นการพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รี ยน คุณสมบัติผเู ้ รี ยน การพัฒนาสรรถนะผูเ้ รี ยน การ
ประเมิ นพฤติ ก รรมผูเ้ รี ยน สวัส ดิ การ รางวัล การเลื อนชันผูเ้ รี ยน การจัดการศึ กษาผูเ้ รี ยนกลุ่ ม พิเศษ
และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

7.3 คุณลักษณะผู้เรียนทีพึงประสงค์
ระบบการศึก ษาต้องมี การกําหนดคุ ณ ลักษณะผูส้ ําเร็ จการศึ ก ษาหรื อบัณ ฑิ ตที พึ งประสงค์เพื อเป็ น
“ตุก๊ ตา” ให้การพัฒนาคนเป็ นไปตามความต้องการของสังคม
การจัดการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดีและเก่ง เน้นความดีนาํ ความรู ้ความสามารถ
มาใช้ใ นการคิ ด ริ เริ มสร้ างสรรค์ นวัต กรรม ที ครอบคุ ล มแนวคิ ด ใหม่ ระบบใหม่ แนวปฏิ บ ัติ กฎ
ระเบียบใหม่ และสิ งประดิ ษฐ์ใหม่ เพือพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยทีมีพระมหากษัตริ ย ์
เป็ นพระประมุ ข กอร์ ปด้วยคุ ณธรรม ศี ลธรรม และจริ ยธรรม คื อ มี ความกตัญ ู กตเวที มี อุดมการณ์
เพือชาติและส่ วนรวม มีความอดทน อดกลัน ไฝ่ หาความรู้ เป็ นนิ ตย์ รักษาระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย
มีความเข้มแข็งทังกายและใจ เอาชนะฝ่ ายตําคือความโลภ โกรธ และหลงได้ ช่วยตนเองได้ดว้ ยการมี
สติรู้ตน รู ้ ดีรู้ชัว รู ้ ถูกรู ้ผิด และรู ้ ค วรไม่ควร โดยองค์กรจัดการศึ กษาต้องมุ่งพัฒนาคุ ณ ลักษณะที พึ ง
ประสงค์ดงั นี
1) ให้ผูเ้ รี ยนมี ทกั ษะชี วิต ทีเริ มจากการพัฒนาอารมณ์ ให้เป็ นผูท้ ีมีเยือกเย็น สุ ขุม เป็ นคนดี มี
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ความอดทน
อดกลัน หนักเอาเบาสู ้ ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ดี มีสติ ปัญญา ปฏิ ภาณไหวพริ บ แก้ปัญหาได้ และมีจิต
วิญญาณเพือส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตัว
2) ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนสมบูรณ์ มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์เพือพัฒนาสิ งใหม่ กล้าคิดต่างทําต่าง
และ มีสมดุลระหว่างการงานและการพักผ่อน
3) ให้ผเู ้ รี ยนมี วิญญาณวิญ ู ชน ที กอร์ ปด้วยสัม มาทิ ฐิ 10 คือ เชื อว่า ทานมีผล การพลี กรรม
การสั งเวยมี ผล วิบ ากกรรมดี ชัวมี มารดามี พ ระคุ ณ บิ ด ามี พ ระคุ ณ โลกนี มี (นรก เปรต
อสุ รกาย สัตว์ดิรัขฉาน มนุษย์ เทพ เทวา พรหม นิพพานมี) โลกหน้ามี (ชาติก่อน ชาติหน้า
มี) โอปปาติกะมี (ผี) และสมณะชี พราหมณ์ผรู ้ ู ้แจ้งด้วยปั ญญาอันยิงมี
4) ให้ผูเ้ รี ยนเติบใหญ่เป็ นผูท้ ีได้รับการกล่อมเกลาด้านจิตใจด้วยสุ นทรี ยภาพเชิ งปฏิบ ตั ิ ด้วย
การจัด สาระของกระบวนการให้ มีหัวใจดนตรี มีหัวใจศิลปะ มี หัวใจการแสดง การเล่ น
และการออกกําลังกาย และมีหวั ใจทีได้รับการพัฒนาจิตวิญญาณ
5) ให้ผูเ้ รี ยน เป็ นคนดี และเก่ ง เป็ นผูม้ ี คุ ณธรรมนําความรู ้ สร้ างคนดี ให้แผ่นดี ด้วยศาสตร์
พระราชา สร้างปัญญาด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนานักเรี ยนให้มี เป้ าหมายและอุดมการณ์ชีวติ
7) ให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยน การแสดงความคิดเห็น ไม่ปิดกันความคิดนักเรี ยน

7.4 แนวทางพัฒนาผู้เรียน
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ องค์กรจัดการศึ กษาต้องจัดกระบวนการเรี ยน จัด
สวัสดิการ รางวัล การเลือนชันผูเ้ รี ยน และจัดการศึกษาผูเ้ รี ยนกลุ่มพิเศษ และผูด้ อ้ ยโอกาส
1) กระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เน้นการเรี ยน 6 ประเภท ได้แก่ การเรี ยนรู ้ การเรี ยนคิด การ
เรี ยนทํา การเรี ยนแก้ปั ญหา การเรี ยนเพื อเป็ นตัวของตนเอง และการเรี ยนเพือดํารงชี วิต
อย่างมีความสุ ข การเรี ยนรู ้อย่างเดียว จะกระทําไม่ได้
2) ต้องพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้ มี ศ กั ยภาพทางจิ ต ใจ ทางกาย และวิญญาณอย่างมี ศกั ดิ ศรี ค วามสุ ข
มันคง และมีระเบียบวินยั
3) ต้องพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้มียอมรับคุ ณค่าแห่ งพระพุท ธศาสนา พร้อมกับ ตระหนักและนับถือ
ศาสนาและลัทธิ ความเชื ออืน
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4) ต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเป็ นเลิ ศทางวิชาการ มีทกั ษะชี วิต ทักษะความเป็ นผูน้ าํ ทักษะ
การแก้ปัญหา ทัก ษะการประกอบการงาน และมี ความเชื อมันในตนเอง เพื อให้ นักเรี ยน
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที
5) จัดหาหรื อจัดให้มี สิงอํานวยความสะดวกทางวิชาการ และอุป กรณ์ กีฬ า พร้อมจัดหอพัก
นักเรี ยนตามความเหมาะสม และเตรี ยมนักเรี ยนในการดํารงชีวิตสําหรับตนเอง ครอบครัว
และชุมชน
6) พัฒนาผูเ้ รี ยนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที เอือต่อการเจริ ญเติ บ โต ทางด้านร่ างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา และสามารถสื อสารกับผูอ้ ืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7) ต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้ศึกษาเล่าเรี ยนกับ ครู อาจารย์ นักวิชาการและวิทยากรในท้องถิ นทีมี
ความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื องด้วยการจัดบรรยากาศการทํางานที ดี และส่ งเสริ มความ
เจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชี พ
8) ต้องจัดระบบการให้การบ้าน การมอบหมายงาน อย่างเหมาะสม เพือมิให้มอบงานทีควรทํา
ในเวลาเรี ยนไปเป็ นการบ้านและสร้างภาระผูป้ กครอง และกําหนดสัดส่ วนความสัมพันธ์
ระหว่างวิชาการและประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ
9) การบริ หารกองทุนการศึกษา--กองทุนพัฒนาครู ของแผ่นดิ น กองทุ นพัฒนาหรื อส่ งเสริ ม
เทคโนโลยีทางการศึกษา (แบบสสส.) โดยเงินเงินภาษีอากรของประชาชน หลีกเลียงการ
สนับสนุนการศึกาจากเงินบาปทังหลาย อาทิ ภาษีสุรา ยาสู บฯลฯ
10) พัฒนาระบบการลงโทษนักเรี ยน ทบทวนการลงโทษนักเรี ยนโดยยึดหลักการสังคมทีมีทงั
คนดีและไม่ดี เพือการรักษาระเบียบวินยั
11) การจ่ายเงินสนับสนุนงบประมาณรายหัวของนักเรี ยน การจ่ายเงินรายหัว น่าจะโอนจ่ายไป
ยังสถานศึกษาโดยตรง เพราะเป็ นหน่วยใช้งบประมาณ และมีขอ้ มูลนักเรี ยนอยูใ่ นมือ
12) ต้องจัดการศึกษาให้เสมอภาพในด้านคุ ณภาพสําหรับโรงเรี ยนทีมีจาํ นวนนักเรี ยนน้อย และ
โรงเรี ยนที มี จาํ นวนนักเรี ยนมาก เพื อแก้ปั ญ หาคุ ณ ภาพการศึ กษาที เกิ ดจากโรงเรี ยนใน
ชนบททีมืนกั เรี ยนน้อย อัตราส่ วนครู /นักเรี ยนตํา แต่ครู ไม่ครบชัน
13) ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ต้องจัดระบบและดําเนิ นการให้มีชุดการเรี ยนการสอน ให้ครู แต่ละ
ตนดู แ ลนัก เรี ย นมากกว่าหนึ งห้ อ งเรี ย น และจัด การเรี ยนการสอนด้ว ยเทคโนโลยีแ ละ
สื อสารการศึ กษา และจัดระบบเครื อข่ายกลุ่มโรงเรี ยนให้ครู อาจารย์หมุนเวียนไปสอนใน
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วิชาทีโรงเรี ยนสมาชิกขาดแคลน การยุบรวม การยุบเลิกโรงเรี ยนขนาดเล็กจะกระทําไม่ได้
14) ต้องให้มีส มดุ ลระหว่างครู กบั นักเรี ยน สําหรับ รร. ในเขตเมืองมีน ักเรี ยนมาก หัองเรี ยน
แออัด - อัตราส่ วนครู /นักเรี ยน มาก โดยลดจํานวนนักเรี ยนหรื อใช้เทคโนโลยีและสื อสาร
การศึ ก ษามาจัด ระบบการเรี ยนการสอนเพื อพัฒ นาโรงเรี ยนไปสู่ โรงเรี ยนภควัน ตภาพ
(Ubiquitous School) และห้องเรี ยนภควันตภาพ (Ubiquitous Classrooms)
15) ต้องกําหนดบทบัญญัติวา่ ด้วย การกํากับดูแลนักเรี ยนทีเน้นการพัฒนา และดึ งศักยภาพ จุด
แข็ง มาเสริ ม และปรั บ จุ ด อ่ อ น ในความหมายส่ ง เสริ ม จุ ด แข็ง และแก้ไ ขจุ ด อ่ อน และ
ความหมาย "สิ กขา" (บาลี) ทีเน้นการศึกษาให้เด็กได้รับ “อริ ยปริ ญญา” คือ ความไร้ราคะ
โทสะ และโมหะ มากกว่าการมุ่งให้ได้ “โลกี ยปริ ญญา” ที เน้นความรํารวย แก่งแย่งชิ งดี
และหลงในอํานาจ
16) จัดการศึกษาเพือความปรองดอง ในกลุ่มนักเรี ยนเมือยังเยาว์ เพือสอนรู ้ จกั ให้อภัยและให้
โอกาส ตามหลักนิติธรรม โดยสมดุลนิติศาสตร์และองค์กรจัดการศึกษาศาสตร์
17) พัฒนาระบบทรัพยากรการเรี ยน เพือให้นกั เรี ยนมีแบบเรี ยน และครู มีสือการสอนในรู ป
ชุดการสอนอย่างครบถ้วนตามสาระหรื อรายวิชา เพือมิให้เป็ นภาระผูป้ กครอง
18) มี การประเมินการเรี ยนของนักเรี ยนครบวงจร ทังก่ อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน หลังเรี ยน และ
ติดตามผลเมือนักเรี ยนสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว
19) สถานศึกษาต้องจัดระบบการดู แล ให้ความช่ วยเหลือด้านวิชาการและสังคมแก่นักเรี ยน
อย่างจริ งจัง การไล่นกั เรี ยนออกจากโรงเรี ยนจะกระทําไม่ได้ หากนักเรี ยนไม่สามารถศึกษา
ในโรงเรี ยน องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ได้รับการศึกษาด้วยวิธีการทีเหมาะสม
20) ให้ ท้ อ งถิ น แล ะ ชุ ม ช น มี บ ท บ าท ใน ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า ภ ายใต้ ก ารกํ า กั บ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ
21) จัดระบบให้ผูเ้ รี ยนสามารถศึ กษาเล่ าการเรี ยนได้ตลอดชีวิตเพือพัฒนาตนเองด้านวิชาชี พ
และวิชาการ
22) ก่ อ นสํ า เร็ จ การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะในสานวิ ช าชี พ ต้ อ งให้ น ั ก เรี ยนได้ ฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชี พ ใน 3 รู ป แบบ คื อ (1) สหกิ จศึ ก ษา (Cooperative Ed) -เรี ย นครบ
หลักสู ตร แล้วไปทํางานอย่างน้อย 1 ภาคการศึ กษา (2) บูรณกิ จศึ กษา (Work-Integrated
Education-WIE) -เรี ยนเช้าทํางานบ่ าย หรื อ เรี ยน 3 วัน ทํางาน 3 วัน หรื อ ยืดหยุ่นแล้วแต่
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นัด หมาย หรื อ (3) แบบผสมผสาน—บู รณสหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative Work-Integrated
Education) -เรี ยนแบบบูรณกิจศึกษา ก่อนสําเร็ จการศึกษาฝึ กแบบสหกิจศึกษา.

หมวด 8

การปฏิรูปบุคลากรการศึกษา
8.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป

บุคลาการการศึกษาเป็ นปั จจัยสําคัญทีสุ ดในการดําเนินงานการศึกษาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ในอดีตการ
จําแนกประเภท การคัดเลือก สรรหา บรรจุแต่งตัง และการบริ หารบุคลากรอาจจะยังขาดการปรับตัวให้
บุคลากรไม่สามารถดําเนิ นงานได้ตามลักษณะงานและภารกิ จทีได้รับมอบหมายจําเป็ นต้องกําหนด
แนวนโยบายและแนวทางการปฏิ รูปบุคลากรการศึกษาให้มีคุณภาพและทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ยิงขึน

8.2 แนวนโยบายเกียวกับบุคลากรการศึกษา
องค์กรจัดการศึ ก ษาพึ งจัดหาและบริ ห ารบุ คลากรการศึก ษาให้ป ระกอบด้วย บุค ลากรฝ่ ายวิช าการ
บุคลากรฝ่ ายบริ หาร และบุคลากรฝ่ ายปฏิบตั ิการ
1) บุ ค ลากรฝ่ ายวิ ช าการ หมายถึ ง ผู ้ท ํา หน้ า ที เกี ยวกับ การวางแผน เตรี ยมการ ดํา เนิ น การ
เทคโนโลยีและสื อการ แหล่งวิทยาการ พัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ ปรับเปลียนพฤติกรรมและให้
คําปรึ ก ษา และประเมิ น การศึ ก ษาประกอบด้ว ย ครู อ าจารย์ (ประจําชัน ประจําวิช า และ
ประจําศูนย์ความรู ้ ศูนย์ประสบการณ์ และศูนย์บริ การ) ครู /อาจารย์เทคโนโลยีการศึกษา ครู /
อาจารย์บรรณารักษ์ ครู /อาจารย์วิจยั ครู /อาจารย์จิตวิทยาการศึกษา ครู /อาจารย์แนะแนว และ
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ครู /อาจารย์วดั และประเมินผล
ครู /อาจารย์ ในวรรคหนึง 6 ประเภท ได้แก่ ครู /อาจารย์เทคโนโลยีการศึกษา ครู /อาจารย์
บรรณารักษ์ ครู /อาจารย์วิจยั ครู /อาจารย์จิตวิทยาการศึก ษา ครู /อาจารย์แนะแนว และครู /
อาจารย์วดั และประเมินผล มี หน้าทีปฏิ บตั ิงานวิชาการเพือช่ วยให้การถ่ ายทอดความรู ้ และ
ประสบการณ์ ข องครู /อาจารย์ป ระจํา ชั น ประจํา วิ ช า และประจํา ศู น ย์ ค วามรู ้ ศู น ย์
ประสบการณ์ และศูนย์บริ การ ดําเนินไปอย่างมีคุณภาพ
2) บุ ค ลากรฝ่ ายบริ ห าร หมายถึ ง ผูท้ าํ หน้าที วางแผน จัด องค์ก ร ควบคุ ม กํากับ ดู แ ล สื อสาร
ประสานงาน และทํา ความร่ ว มมื อ กับ หน่ วยงานภายนอก ระดมและจัด สรรทรั พ ยากร
(การเงินและงบประมาณ) รายงานผลการทํางาน และประเมินการทํางาน ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการ
ผูจ้ ดั การทัวไป อาจารย์ใหญ่ ครู ใหญ่
3) บุคลากรฝ่ ายปฏิ บตั ิการ หมายถึ ง ผูส้ นับสนุ นการดําเนินงานของฝ่ ายวิชาการ และฝ่ ายบริ หาร
ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีฝ่ ายบริ หาร ได้แก่ ผูจ้ ดั การสํานักงาน เจ้าหน้าทีลอจิสติกส์ เจ้าหน้าที
เทคโนโลยีส ารสนเทศ (ธุ รการ สารบรรณ และจัดเก็ บข้อมู ล) เลขานุ การกิ จ (เลขานุ ก าร)
เจ้าหน้าทีเทศรักษ์ (ดูแลอาคารสถานที) นักปฏิ บตั ิการสื อการศึกษา นักปฏิ บตั ิการจิตวิทยา
โรงเรี ยน นักปฏิ บ ตั ิ การนักแนะแนว เจ้าหน้าที คมนาคม เจ้าหน้าที พัส ดุ เจ้าหน้าที พิท กั ษ์
มลภาวะ เจ้าหน้าทีพิทกั ษ์ความปลอดภัย
4) ให้ส่งเสริ มและพัฒนาวิทยากรท้องถินและภูมิภาคและนักปราชญ์วถิ ีไทย ในสายวิชาชีวติ หรื อ
วิชาการเพื อให้ มีส่ วนร่ วมในการถ่ ายทอดความรู ้ และประสบการณ์ แก่ครุ และนักเรี ยนใน
ภูมิภาคหรื อท้องถิ นโดยการคัดเลื อกผูม้ ี คุณสมบัติขึนบัญชี วิทยากรท้องถิ นและปราชญ์วิถี
ไทย เป้ น ครู อ าจารย์ป ระจําโรงเรี ยนหรื อ กลุ่ ม โรงเรี ยน มีระบบการพัฒ นา เลื อนขันเลื อน
ตําแหน่ง เช่นเดียวครู อาจารย์ในระบบปรกติ
5) เน้นคุ ณสมบัติ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและผูน้ าํ หน่ วยงานหรื อศูนย์ก ารศึกษา ควรคัดสรรและ
พัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริ หาร
6) ให้มี การวางแนการผลิ ตครู วิเคราะห์ อตั รากําลัง ความต้องการแล้วจึงผลิ ตครู ให้ได้จาํ นวน
ตามทีต้องการ แก้ปัญหาครู ตกงาน เน้นการกระจายอํานาจ ให้โรงเรี ยนเป็ นนิ ติเอกัตบุ คคล
อย่างแท้จริ ง
7) ต้องพัฒนานักการศึกษามืออาชีพ
8) ลดเจ้าหน้าทีในกระทรวงศึกษาธิ การ เพือนําอัตรามาบรรจุ ครู ให้กระทรวงและสํานักงานมี
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บุคลากรน้อยทีสุ ด

8.3 แนวทางการผลิต และพัฒนา และบริหารบุคลากรการศึกษา
1) ให้มีระบบ กระบวนการผลิ ต การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที
เหมาะสมกับ การเป็ นวิช าชี พ ชันสู ง ได้ม าตรฐานสากล มี ค่าตอบแทนตามมาตรฐานและ
สวัสดิการ
โดยการกํากับและประสานให้สถาบันทีทําหน้าทีผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความพร้ อมและมีความเข้มแข็งในการเตรี ยมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจา
การอย่างต่อเนือง
2) ต้องพัฒนาระบบและกลไกในการผลิ ตและพัฒนาครู อาจารย์ให้มีจิตวิญญาณและมีความรู ้
ความสามารถอย่างแท้จริ ง (องค์ก รจัดการศึก ษาธรรมนู ญแห่ งราขอาณาจักรไทย หมวด 7
การปฏิรูประเทศ มาตรา 257 ข้อ 3)
3) ต้องพัฒนาระบบการสอบคัดเลื อก การตรวจข้อสอบ การคัด สรรคน และบรรจุครู อาจารย์
และบุคลากรการศึกษาประเภทอืนให้ตรงกับวิชาเอก และตรงกับความเชี ยวชาญในวิชาชี พ
โดยไม่ เน้น ครู ให้ ค รบชันเรี ย น แต่ จดั ระบบให้ นัก เรี ยนดู แ ลกัน เอง ด้วยการพัฒ นาระบบ
หัว หน้านัก เรี ย น (Monitoring Systems) เพื อเป็ นผูช้ ่ วยครู อาจารย์ โดยเฉพาะในโรงเรี ย น
ขนาดเล็กทีจัดรวมเป็ นเครื อข่ายหรื อกลุ่ ม โรงเรี ยนทีอยู่ใกล้กนั ระยะ 5-10 กม.ด้วยการจัด
ตารางเรี ยนตารางสอนร่ วมกัน ใช้บุคลากรร่ วมกัน โดยมีเงินค่าพาหนะเบี ยเลี ยง ตามความ
เหมาะสม แก่โรงเรี ยนและครู ทีร่ วมโครงการ
4) ต้องมี ระบบพัฒ นา ครู อาจารย์เพื อเลื อนวิท ยฐานะและตําแหน่ งวิช าการ ทุ ก ระดับ อย่า ง
เข้มข้น มีกฎระเบียบป้ องกันและแก้ปัญหาการจ้าง การรับจ้างการทําผลงานทางวิชาการและ
การวิจยั มีกระบวนการกลันกรองผลงานวิชาการทีครู อาจารย์ส่งเพือขอกําหนดตําแหน่งและ
วิทยฐานะ และมีตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิจยั และวิชาการทีเชือถือได้
5) องค์ก รจัดการศึ กษาต้องพัฒ นาระบบเรี ยกชื อเรี ยกตําแหน่ ง ให้ส ะท้อนศักยภาพบุ คลากร
การศึกษา ขณะเดียวกันไม่เรี ยกชือทีกดขี ดูหมินบุคลากร ครู
6) ให้ส ถาบัน ผลิ ตบุ คลากรทางการศึ กษา อยู่ในรู ป วิท ยาลัยหรื อคณะ และ มี องค์ป ระกอบ 3
ส่ วนคือ (1) สํานักวิชาการศึ กษา (School of Education) เพือผลิตครู อาจารย์ และนักบริ หาร
การศึ ก ษา (2) สํ า นัก วิช าวิ ท ยาการการศึ ก ษา (School of Educational Science) เพื อสอน
เนื อหาสาระวิชาการต่างๆ สําหรับให้ครู อาจารย์ นําไปสอนและถ่ายทอดให้นกั เรี ยน นิ สิต
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และนัก ศึ ก ษาในและนอกชันเรี ย น และ (3) สํานัก วิช าเทคโนโลยีก ารศึ ก ษา (School of
Educational Technology) สํ า หรั บ ผลิ ต นั ก เทคโนโลยี แ ละสื อการศึ ก ษา เพื อทํา หน้ า ที
ออกแบบระบบ พัฒนาวิธีการการเรี ยนการสอน พัฒนาสื อการศึกษา พัฒนาสภาพแวดล้อม
การศึ กษา จัดการองค์ความรู้ แ ละระบบการจัดการ และพัฒนาระบบการวัด และประเมิ น
การศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์
7) ให้ ส ถานศึ ก ษาและสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา กํา หนดอัต รากํา ลังและบรรจุบุ ค ลากรการศึ ก ษา
ประเภทครู อาจารย์ นักวิจยั นักบริ หารการศึกษา นักเทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัดและ
ประเมิ นการศึ กษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และ
บรรณารักษ์ทีมีจาํ นวนเพียงพอกับขนาดสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
8) องค์กรจัดการศึ กษาพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตังกองทุ น พัฒ นาครู อาจารย์ นัก บริ หาร
การศึ ก ษา นัก เทคโนโลยีแ ละสื อการศึ ก ษา นัก วัด และประเมิ น การศึ ก ษา นัก จิ ต วิท ยา
การศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเพียงพอ
9) ให้มีองค์กรวิชาชีพการศึกษาเพือกํากับดูแลกําหนดมาตรฐานครู อาจารย์ นักบริ หารการศึกษา
นักเทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัดและประเมินการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะ
แนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษาอืน มีฐานะ
เป็ นองค์กรอิสระภายใต้การบริ หารของสภาวิชาชี พ ในกํากับของกระทรวง มีอาํ นาจหน้าที
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชี พ และการพัฒนาวิชาชีพการศึกษาทุกประเภท แต่
จะเลื อกปฏิ บตั ิ และก้าวก่ายกระบวนการผลิ ตบัณฑิ ต รับ รองหลักสู ตรและรับ รองปริ ญญา
ไม่ได้ ตามมาตรา 40 ขององค์กรจัดการศึกษาธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
10) ให้ ค รู อาจารย์ นัก บริ ห ารการศึ ก ษา เทคโนโลยีแ ละสื อการศึ ก ษา นั ก วัด และประเมิ น
การศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์
และบุ ค ลากรทางการศึก ษาอื นทังขององค์ก รจัด การศึ ก ษาและเอกชนต้อ งมี ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพตามทีกฎหมายกําหนด
11) การจัดให้มีองค์กรวิชาชี พอาจารย์ นักบริ หารการศึกษา เทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัด
และประเมินการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึ กษา นักบริ การการศึ กษา
และบรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษาอืน คุ ณสมบัติ หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารในการ
ออกและเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ให้ เป็ นไปตามที กฎหมายกํา หนด ยกเว้น
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บุคลากรทางการศึกษาทีจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาในศูนย์การเรี ยน สํานักวิชาชี พ
เฉพาะทาง การศึกษาที บ้าน ผูบ้ ริ หารการศึกษาระดับเหนื อเขตพืนทีการศึกษาและวิทยากร
พิเศษทางการศึกษา และ อาจารย์ นักบริ หารการศึกษา เทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัด
และประเมินการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึ กษา นักบริ การการศึ กษา
บรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษาอืนในระดับอุดมศึกษา
12) ให้มีองค์ก รกลางบริ ห ารงานเอกัตบุ คคลของข้าราชการครู อาจารย์ นัก บริ ห ารการศึ กษา
เทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัดและประเมิ นการศึก ษา นักจิตวิท ยาการศึกษา นักแนะ
แนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์ และบุ คลากรทางการศึ กษาอื น ของ
หน่ วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาขององค์กรจัดการศึกษา และระดับเขตพืนที
การศึกษาเป็ นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริ หารงานเอกัตบุคคลของข้าราชการครู โดย
ยึดหลักการกระจายอํานาจการบริ หารงานเอกัตบุคคลสู่ เขตพืนทีการศึกษา และสถานศึกษา
ทังนี ให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
13) ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดื อน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิ ทธิ ประโยชน์เกือกูลอืน สําหรับ
ข้าราชการครู อาจารย์ นักบริ หารการศึกษา เทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัดและประเมิน
การศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์
และบุคลากรทางการศึกษาอืน เพือให้มีรายได้ทีเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคม
และวิชาชีพ
14) ให้มีกองทุนส่ งเสริ มครู อาจารย์ นัก บริ หารการศึกษา เทคโนโลยีและสื อการศึ กษา นักวัด
และประเมินการศึกษา นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศึ กษา นักบริ การการศึ กษา
และบรรณารั ก ษ์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื น เพื อจัด สรรเป็ นเงิ น อุ ด หนุ น งานริ เริ ม
สร้ างสรรค์ ผลงานดี เด่ น และเป็ นรางวัล เชิ ด ชู เกี ย รติ ค รู อาจารย์ นัก บริ ห ารการศึ ก ษา
เทคโนโลยีและสื อการศึกษา นักวัดและประเมิ นการศึก ษา นักจิตวิท ยาการศึกษา นักแนะ
แนวการศึกษา นักบริ การการศึกษา และบรรณารักษ์ และบุคลากรทางการศึกษาอื น ทังนี ให้
เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
15) ให้การผลิ ตและพัฒ นาบุ ค ลากรครู อาจารย์ และบุ คลากรการศึก ษาทุก ประเภทเป็ นความ
รับผิดชอบของสถาบันการศึกษา ในด้านพัฒนามาตรฐานหลักสู ตร โครงสร้างเนื อหาสาระ
ตามทีสภาวิชาชีพกําหนด การจัดคณาจารย์ การเรี ยนการสอน และการประเมินผลตามเกณฑ์
ทีกระทรวงศึกษาธิ การกําหนด
16) ต้องปรับปรุ งกฎหมาย ให้สภาวิชาชี พ คือ คุ รุสภา เป็ นองค์กรอิสระจํากระทรวงศึกษาธิ การ
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พือมิ ให้เป็ นเครื องมื อของฝ่ ายการเมื อง กํากับดู แลโดยนักวิชาชี พการศึกษา เพือทําหน้าที
กําหนดมาตรฐานวิชาชี พ และประเมินสมรรถนะและความสามารถของบัณฑิต แต่จะไม่เข้า
ไปก้าวก่ ายกระบวนการผลิ ต ในเรื องจํานวนหน่ วยกิ ต คณาจารย์ การเรี ยนการสอน การ
ประเมิ น และไปรั บ รองปริ ญ ญาไม่ ได้ เพราะปริ ญ ญาอนุ ม ัติ โดยสภามหาวิท ยาลัย สภา
วิชาชีพมีหน้าวัดความสามารถของบัณฑิตให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
คุรุส ภาต้องทําหน้าทีสภาจริ งๆ โดย มี ตวั แทนครู อาจารย์ จังหวัดละ 6 คน (ผูแ้ ทน
ปฐมวัยศึกษา 1 คน ประถมศึกษา 1 คน มัธยมศึกษา 1 คน อาชี วศึกษา 1 คน การศึกษานอก
โรงเรี ยนและดารศึกษาตามอัธยาศัย 1 คน และอุดมศึกษา 1 คน ) จํานวนรวม ไม่เกิน 500 คน
คณะกรรมการคุ รุสภา ต้องเป็ นเครื องมือของคุรุสภา มิใช่ผูก้ าํ กับคุรุสภา มีประธาน
คุรุส ภาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา เลขาธิ การคุ รุส ภา เป็ นกรรมการและเลขานะการ ประกอบด้วย
ตัวแทนกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการทีคุรุสภาคัดเลื อกและแต่งตัง ทังกรรมการทีเป็ น
ผู แ้ ทนคุ รุ ส ภาและกรรมการผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ องค์ ก รจัด การศึ ก ษามนตรี ห รื อ ผู ้บ ริ ห ารใน
หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิ การจะเป็ นประธานคณะกรรมการคุรุสภาไม่ได้ เพราะจะเป็ นการ
ขัดผลประโยชน์ระหว่างผูผ้ ลิต ผูใ้ ช้บณั ฑิต และผูร้ ักษามาตรฐานวิชาชีพ
17) อาจารย์ นักบริ ห ารการศึ ก ษา เทคโนโลยีและสื อการศึ กษา นัก วัด และประเมิน การศึ ก ษา
นัก จิตวิท ยาการศึก ษา นักแนะแนวการศึก ษา นัก บริ การการศึ กษา และบรรณารั กษ์ และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื น การพัฒ นา มาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิช าชี พ และการ
บริ หารงานเอกัตบุคคลของข้าราชการหรื อพนักงานขององค์กรจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับปริ ญญาทีเป็ นนิติเอกัตบุคคล ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตังสถานศึกษาแต่
ละแห่งและกฎหมายทีเกียวข้อง
18) ให้หน่ วยงานทางการศึ กษาระดมทรัพ ยากรเอกัต บุ คคลในชุ มชนให้มี ส่วนร่ วมในการจัด
การศึ กษาโดยนําประสบการณ์ ความรอบรู ้ ความชํานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ นของเอกัต
บุค คลดังกล่ าวมาใช้ เพือให้ เกิ ด ประโยชน์ ทางการศึ กษาและยกย่องเชิ ด ชู ผูท้ ี ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
19) สวัสดิการครู ขวัญกําลังใจ พัฒนาระบบการให้สวัสดิการ ส่ งเสริ มขวัญและกําลังใจ ให้เป็ น
อาชีพทีมีเกียรติทงด้
ั วยวาทะและการปฏิบตั ิ มีกฎหมายรองรับการให้สวัสดิการครู ทีป้ องกัน
การฉกฉวยโอกาสของกลุ่มคนทีมีอาํ นาจ นําเงิ นสมาชิ กไปหาผลประโยขน์แบ่งปั นกันเอง
ป้ องกันการแทรกแซงของฝ่ ายการเมื องที จะมากําหนดนโยบายให้คุณให้โทษ เพือประชา
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นิยมหรื อกีดกันคนอืน เพือให้พรรคพวกของตนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
20) สวัสดิ การเร่ งด่วนคือ บ้านพัดข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย (1) บ้านพักครู
ต้อ งมี ป ระจํา อําเภอ ทุ ก อําเภอ ในลัก ษณะเดี ย วกัน กับ แฟล็ต ทหารแฟลตตํา รวจ เพื อให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจากต่างถินได้มีทีพักอาศัยสะดวกต่อการทํางาน (2)
ซ่อมแซมบ้านพักแบบเก่าทีเป็ นไม้พุพงั ให้มนคงและมี
ั
จาํ นวนเพียงพอกับความต้องการของ
ครู โดยสร้างอาคารชุ ด เพือมิให้ครู ตอ้ งเดิ น ทางไปเช้าเย็นกลับ และ (3) บริ การบ้านพักครู
ไทยต้องเท่าเทียมข้าราชการสายอืน เช่น ทหารและตํารวจ
21) การเลือนวิทยฐานะ พัฒนาและกําหนดบทบัญญัติการเลือนวิท ยฐานะครู ให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติการทํางานของครู โดยเน้นการวิจยั ห้องเรี ยน วิธีการเรี ยนการสอน การประเมิน
การจัดสภาพแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน มิควรนําแนวปฏิบตั ิการ
เลือนตําแหน่งวิชาการของระดับอุดมศึกษามาใช้กบั การเลือนวิทยฐานะครู ทําให้ครู เสี ยเวลา
กับการเตรี ยมเอกสารวิชาการ และมีระบบตรวจสอบการว่าจ้างสร้างผลงานและการลักลอบ
ลอกเลียนผลงานวิชาการ ด้วยการตรวจสอบการลอกเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
22) ด้ว ยปรากฏว่ า ผู ้ที ได้รั บ แต่ ง ตังให้ เป็ นกรรมการอ่ า นผลงานวิ ช าการจํา นวนมาก ขาด
คุ ณ สมบัติ ไม่ มี ค วามรู ้ ใ นเนื อหาสาระ ระเบี ย บวิธี วิจ ัย จึ ง ควรมี ก ารขึ นบัญ ชี ผูอ้ ่ านที มี
คุ ณ สมบัติ อย่างโปร่ งใส และให้ ตรวจสอบได้ ดังนัน จึงควรกําหนดมาตรฐานการเข้าสู่
ตําแหน่งให้เป็ นแนวเดียวกัน ไม่ควรมีหลายมาตรฐาน
23) องค์กรจัดการศึกษาพึง พัฒนาและจัดให้มีระบบลอจิสติกส์และเลขานุการกิจประจําโรงเรี ยน
เพือทําหน้าทีด้านบริ หารทัวไป โดยมี การฝึ กอบรมการทําหน้าทีด้านธุ รการ สารบรรณ การ
ติดต่อสื อสาร ด้านลอจิสติกส์ และทําหน้าทีเลขานุ การคณะกรรมการต่างๆ ทีอาจารย์ใหญ่/
ผอ.เป็ นประธาน โดยมีจาํ นวนเพียงพอสําหรับโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก ห้ามมอบให้ครู ทาํ งานธุ รการ เพราะทําให้ครู ไม่มีเวลาเตรี ยมการสอน ตรวจงาน พัฒนา
ตนเอง
24) ให้จดั ระบบการใช้ วิทยากรและนักปราชญ์วิถีไทย เพือให้มีส่วนร่ วมในการถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ ในสายวิชาชี วิต โดยการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติขึนบัญชี วิทยากรท้องถิ น
และปราชญ์วิถีไทย เป้ น ครู อาจารย์ป ระจําโรงเรี ยนหรื อกลุ่ม โรงเรี ยน มีระบบการพัฒ นา
เลือนขันเลือนตําแหน่ง เช่นเดียวครู อาจารย์ในระบบปรกติ
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8.4 ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์
ผู ้บ ริ ห ารเป็ นผู ้บ ั ง คับ บัญ ชาองค์ ก รตามอุ ด มการณ์ (ปรั ช ญา ปณิ ธ าณ วิ สั ย ทัศ น์ และพัน ธกิ จ )
จุดมุ่งหมาย และนโยบายคณะกรรมการบริ หาร
1) ศึกษานิเทศก์เป็ นบุคลากรสายบริ หารวิชาการ มีหน้าทีให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา เกียวกับครู ดา้ นการ
พัฒนาหลักสู ตร การสอน การประเมิน การกํากับดูแลนักเรี ยน และกิจกรรมวิชาการอืนแก่ครู
การแต่ งตังผูด้ ํารงตําแหน่ ง ศึ ก ษานิ เทศก์ จึง ควรคัด เลื อกผูท้ ี มี ค วามรู ้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์การสอน เป็ นทียอมรับของคณะครู โดยมีขนตอนที
ั
เหมาะสม
2) ให้มีขนตอนการได้
ั
ผบู ้ ริ หารและศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย กําหนดอายุการทํางาน และ
พิจารณาผลงานตามบันไดทีจะปูพืนสมรรถนะ
(1) สําหรั บ ครู ใหญ่ (แปลว่า ผูค้ วรเคารพอย่างยิง) อาจารย์ใหญ่ (ผูป้ ระพฤติ ดีอย่างยิง) ควร
ต้องมี คุณ สมบัติ 5 ประการคื อ (1) เป็ นครู ดีเด่ น โดยการประเมิ นของนร. ผูป้ กครอง เพือนครู หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา (2) มีค วามเยือกเย็น สุ ขุม เป็ นคนดี มี ความอดทนอดกลัน ทํางานร่ วมกับ ผูอ้ ืนได้ดี มี
สติปัญญา และมีจิตวิญญาณเพือส่ วนรม (EMASIS) (3) เคยเป็ น ศึกษานิ เทศก์ อย่างน้อย 5 ปี สําหรับ
รอง หรื อ ผูช้ ่วย (4) เคยเป็ น รอง หรื อ ผูช้ ่วย สําหรับอาจารย์ใหญ่ และ (5) ต้องมีหลักฐาน คือ แฟ้ มงาน
ทีเก็บจากของจริ งอย่างต่อเนืองตังแต่เริ มเป็ นครู
(2) สําหรั บ ศึ ก ษานิ เทศก์ มี คุ ณ สมบัติ ตามข้อ 1 และ 2 เหมื อ นผูบ้ ริ ห าร และมี คุ ณ สมบัติ
เพิมเติม ข้อ คือ (3) เคยเป็ นครู อย่างน้อย 15 ปี หรื ออายุไม่ตากว่
ํ า 40 ปี เพือให้มีวฒ
ุ ิภาวะสมกับการเป็ น
ครู สอนครู (4) มีแฟ้มสะสมผลงาน และ (5) ผ่านการคัดเลือก อาจจะมีการสอบเมือคุณสมบัติไม่ครบ 4
ข้อข้างต้น
3) การผลิตครู ควรเป็ นระบบปิ ดแบบฝึ กหัดครู เดิม (แบบ ทหารจปร. ตํารวจ ร.ร.นายร้อยตํารวจ)
เป็ นส่ วนใหญ่
4) การสรรหาผูบ้ ริ หารไม่ควรคัดเลือกโดยการสอบอย่างเดียว ควรใช้วธิ ีหลายอย่าง ไม่เช่นนันจะ
ได้นกั สอบมาเป็ นผูบ้ ริ หาร และควรมีการประเมินการบริ หารอย่างเป็ นระบบ
5) การเลือนวิทยฐานะ ทําให้ครู มีภาระจนไม่ได้สอน ผูบ้ ริ หารมีภาระประเมินหนักมาก ควรจะ
พิจารณาทังงานสอน งานเชิ งประจักษ์และงานวิจยั หรื องานวิชาการ เพือพัฒนาครู ทีดี เป็ นครู ดี
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ตลอดเวลาทีเป็ นครู

หมวด 9

การปฏิรูประบบการเรียนการสอน
9.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป

ประเทศไทยรั บ ระบบโรงเรี ย นมาตังแต่ ค รั งเป็ นประเทศสยาม ดํา เนิ น การสอนที มี ภ าพครู เป็ น
ศูน ย์ก ลาง สอนด้วยการยืน และพู ดอยู่หน้าห้องเรี ยนตามแบบตะวัน ตก ตอนหลังตะวัน ตกเปลี ยน
วิธีก ารสอนจากครู เป็ นศู น ย์ก ลาง เป็ นนักเรี ยนเป็ นศู น ย์ แต่ ผูต้ ามคื อ ครู ในประเทศไทย ก็ยงั คิ ดว่า
ระบบการสอน คือ การทีครู ตอ้ งสอนด้วยการพูด คือ การสอนให้รู้ และให้นกั เรี ยน “เรี ยนรู้ ” ตลอดทัง
ชัวโมง มาเป็ นการสอนทีให้นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลางด้วยการเรี ยนคิด เรี ยนทํา เรี ยนแก้ปัญหา เรี ยนดํารง
ตน และเรี ยนดํารงชี วิต แต่ครู ไทยส่ วนใหญ่ก็ ยงั มุ่ งสอนด้วยการพูดให้น ักเรี ยนมีความรู ้ มากกว่าให้
นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิ มากกว่าสอนให้นกั เรี ยนคิด มากกว่าสอนให้นกั เรี ยนเรี ยนแก้ปัญหา และสอนให้
นักเรี ยนมีทกั ษะชี วิต ให้รู้จกั และภาคภู มิใจในแผ่นดินทีตนถื อกําเนิ ด เติบใหญ่ และดํารงชี วิตครอบ
ยังคงเชื อว่า การเรี ยนการสอนทีมีคุณภาพ คือ ต้องเรี ยนให้อาคารและห้องเรี ยนทันสมัยมากกว่า การ
เรี ยนจากสภาพแวดล้อม จากโรงเรี ยนชี วิต จึงจําเป็ นทีจะต้องปฏิ รูป ระบบการเรี ยนการสอนใหม่ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทย เพือให้นกั เรี ยนไทยมีทกั ษะชีวติ มีวิชาชีพ และมีวิชาการทีจําเป็ นสําหรับการ
ดํารงชีวิต และการเผชิ ญประสบการณ์ทีจําลองชีวติ จริ งในสถานศึกษา

9.2 แนวนโยบายการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
องค์กรจัดการศึ กษาต้องให้ค วามสําคัญกับ ระบบการเรี ยนการสอน ที ครอบคลุ ม องค์ป ระกอบและ
ขันตอนการสอน การเรี ยน การถ่ ายทอดความรู ้และประสบการณ์ ที ไม่ จาํ กัดเพียงแค่ การศึ กษาใน
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ระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยน แต่ให้การเรี ยนการสอนเกิดขึ นได้ทุ กที ทึ กเวลาโดยเน้นการ
เรี ยนเพือชีวติ เพือวิชาชีพ และวิชาการตามลําดับ
9.2.1 ระบบการสอนและถ่ า ยทอดความรู้ --โรงเรี ย นต้อ งพัฒ นาระบบการสอนแบบอิ ง
ประสบการณ์ แบบอิ งสมรรถนะ และอิ งเนื อหา ให้ ส อดคล้องกับ หลัก สู ต รแบบอิ งประสบการณ์
หลัก สู ตรแบบอิ งสมรรถนะ และหลัก สู ตรแบบอิงเนื อหาตามบริ บ ทและระดับ ชัน เน้นทัก ษะชี วิต
พัฒนาสมรรถนะ และประสบการณ์ นาํ ด้านวิชาการ ที ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูน ย์กลาง (ไม่ใช้คาํ ว่า “ผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ”) เพือให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการกําหนดจุดมุ่งหมายการศึกษาของตนเอง และดําเนินการ
ศึกษาหาความรู ้ตามลีลาการเรี ยน การเผชิ ญประสบการณ์ และประเมินความก้าวหน้าและผลสัมฤทธื
ของตนเองตามความสนใจและศักยภาพความแตกต่างของแต่ละคน
9.2.2 รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนและประสบการณ์ —องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ ม
และจัดให้มีการเรี ยนทุกทีทุกเวลา เรี ยกว่า การศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) โดยกําหนด
นโยบายให้พฒั นาระบบการสอนทีเน้นการเรี ยนและการเผชิ ญประสบการณ์ ดว้ ยตนเองของนักเรี ยน
ด้วยการเรี ยนจากการกํากับตนเอง (Self-Directed Learning-SDL) และการสอนแบบกลุ่ มกํากับ ดู แล
(Peer-Directed Learning-PDL) โด ยมี ค รู อาจารย์ เ ป็ น ผู ้ ก ํ า กั บ แล ะเกื อห นุ น (Teacher-Directed
Learning-TDL)
9.2.3 วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนและประสบการณ์ --ครู ต้ อ งพั ฒ นาวิ ธี ก ารเรี ยนการสอน
(Instructional Approaches) และวิธีการถ่ายทอดความรู ้ และประสบการณ์ (Delivery Approaches) ที มี
สมดุลของการเรี ยน 6 ประเภท คือ (1) เรี ยนรู ้-Learning to Know (2) เรี ยนคิด -Learning to Think (3)
เรี ย นทํา - Learning to Do (4) เรี ย นแก้ ปั ญ หา -Learning to Solve Problems (5) เรี ย นเพื อดํา รงตนLearning to Be (6) และเรี ยนเพือดํารงชี พ -Learning to Live.
9.2.4 การจั ด สภาพ แวดล้ อมการศึ ก ษา— องค์ ก รจั ด การศึ ก ษาต้ อ งส่ งเสริ มการจั ด
สภาพแวดล้อมสถานศึกษา ด้วยการปรับสภาพห้องเรี ยน ให้เป็ น "บ้านในโรงเรี ยน" Home in School
ที เน้น สภาพแวดล้อมทางกายภาพคื อ น่ าอยู่น่ าเรี ย น สภาพแวดล้อ มทางจิ ต ภาพ คื อ อบอุ่ น ใจ และ
สภาพแวดล้อมทางสั งคม เป็ นกัล ยาณมิ ต ร อยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุ ข ระหว่างครู กบั นัก เรี ยน และ
นักเรี ยนกับนักเรี ยน เพือส่ งเสริ มการเรี ยนทุกทีทุกเวลา
1) โรงเรี ยนต้องส่ งเสริ มการศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Learning) ทีมุ่งให้การกระจาย
ความรู ้ให้แบ่งภาค ส่ วน และแพร่ ไปอยูท่ ุกทีทุกเวลา
2) โรงเรี ยนต้องปรับเปลียนห้องเรี ยนให้เป็ นบ้านในระดับประถมศึกษา เปลียนครู ประจํา
ชัน เป็ น “ครู พ่อ ครู แม่” และนักเรี ยนเป็ นพีน้องกัน ส่ วนมัธยมศึกษา ก็เปลียนอาจารย์ที
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ปรึ กษา เป็ น อาจารย์พอ่ อาจารย์แม่
3) โรงเรี ยนต้องจัดสภาพแวดล้อมวิชาการ โดยจัดสภาพแวดล้อมโรงเรี ยนให้ครอบการ
ถ่ายทอดความรู ้ให้นกั เรี ยนศึกษาด้วยตนเอง ด้วยการออกไปเผชิญประสบการณ์จาก (1)
ศู น ย์ค วามรู้ (2) ศู น ย์ป ระสบการณ์ และ (ศู น ย์บ ริ ก าร) โดยมี คื อ ครู เจ้า ภาพ (Host
teachers) ประจําศูนย์ทงั 3 ประเภทข้างต้น
4) โรงเรี ยนต้ อ งปรั บ เปลี ยนกิ จ วัต รการเรี ยนประจํา วัน โดยมุ่ ง ให้ นั ก เรี ยนเผชิ ญ
ประสบการณ์ ด้วยตนเองหรื อ เป็ นกลุ่ ม แต่ ละวัน หลังจากพบอาจารย์ป ระจําชันที ทํา
หน้ า ที อาจารย์พ่ อ หรื ออาจารย์แ ม่ แ ล้ ว นั ก เรี ยนต้อ งไปพบ “ครู ป ระจํา สาระและ
ประสบการณ์ ” ในห้องเรี ยนประจําวิชาทีมีอาจารย์ประจําสาระเป็ นคนกํากับดู แล ด้วย
การ "สังงาน" ให้นัก เรี ยนไปแสวงหาความรู้จาก 3 ศู นย์ แล้วนําความรู ้ ที ได้จากศู น ย์
ความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิ ณ ศูนย์ประสบการณ์ หากจําเป็ นหรื อสนใจ ให้จดั กิจกรรมเสริ ม
ความสนใจสายวิช าชี พ ณ "ศู น ย์บู รณาการประสบการณ์ " (Professional Integration
Platforms) ที มี ล ั ก ษณะเป็ นลู่ วิ ช าชี พ (Professional Channel) เพื อให้ นั ก เรี ย นเข้า ทํา
กิจกรรมในสาขวิชาชี พหรื อวิชาการ ทีนักเรี ยนสนใจตามประสบการณ์ หรื อวิชาการที
กําหนด และนําไปสู ้การเรี ยนจากภายใน โดยให้ใจกํากับสมอง ไม่เอาใจไปทํางาน แต่ใจ
ต้องวางแผนก่อน
5) องค์กรจัดการศึ กษาต้องส่ งเสริ มการจัดสภาพแวดล้อมอิงธรรมชาติ— สภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ คือ ไร้ การกัก ขัง นัก เรี ยนมีอิส รเสรี ที จะทําอะไรที ไหนก็ได้ภายใต้การ
กํากับดูแลอย่างห่ างๆ ของครู องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้พฒั นาการศึกษาแบบ
ไร้ โ รงเรี ยน ไร้ ก ารเรี ยนการสอน (No Schooling No Teaching and Learning) เป็ น
ชุ ม ชน การเรี ยน วิ ช าชี พ (Professional Learning Community-PLC) ที ส ม าชิ ก เป็ น
กัลยาณมิตร เรี ยนคู่กนั ไป มิใช่ปล่อยให้ครู สอน แล้วนักเรี ยนเรี ยน แต่ทงนั
ั กเรี ยนและครู
อาจารย์ร่วมเรี ย นรู ้ เรี ยนคิ ด เรี ยนทํา เรี ยนแก้เรี ย นที จะเป็ น และเรี ย นเพื อดํารงชี วิต
ร่ วมกัน มิใช่เรี ยนรู ้อย่างเดียว

9.3 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการถ่ ายทอดความรู้และประสบการณ์
การจัดการเรี ยนการสอนและการถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คาํ นึ งบริ บท ปั จจัยพืนฐาน กระบวนการ
เรี ยนการสอน การประเมินผลลัพธ์ และการประเมินผลย้อนกลับ
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9.3.1 การจัดบริ บ ทสถานศึ กษาและสถาบันอุดมศึ ก ษา--ต้องมี นโยบายองค์กรจัดการศึกษา
กําหนดให้ส ถานศึกษาและสถาบันอุ ดมศึกษาต้องปรับบริ บททีเกียวกับ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทางจิ ตภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเอือต่อการเรี ยนการสอนที มี ประสิ ทธิ ภาพในด้านอาคาร
เรี ยน อาคารปฏิ บตั ิการ (ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบตั ิการภาษาห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบตั ิการกีฬา โรงฝึ กงาน ฯลฯ) อาคารศูนย์ความรู ้ (สถานวิทยบริ การ หรื อห้องสมุดทังออนไลน์
และห้ อ งสมุ ด ดังเดิ ม อาคารสนับ สนุ น (โรงอาหาร หอประชุ ม ศู น ย์บู รณาการวิ ช าการตามสาย
ประสบการณ์) และอาคารบริ หาร
9.3.2 การจัดหาปั จจัยพื นฐานสําหรั บการเรี ยนการสอนและการถ่ ายทอด—โรงเรี ยนต้องแต่งตัง
ครู อาจารย์ประจําวิชา และกําหนดให้ค รู อาจารย์พฒั นาชุ ดการสอนของวิชาที รั บผิดชอบสําหรั บทุก
สั ป ดาห์ ที กํา หนดให้ ห ลัก สู ต ร ทุ ก วิช าต้องมี (1) เอกการประกอบในรู ป “คู่มื อการศึ ก ษา” (Study
Guide) (2) แบบเรี ยนหรื อตําราในวิชาทีตนเองสอนไม่วา่ จะเป็ นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา เพือป้ องกันมิให้การแต่งแบบเรี ยนหรื อตําราผูกขาดในกลุ่มสํานักพิมพ์และอาจารย์ระดับ
มหาวิทยาลัยทีไม่มีประสบการณ์ในการสอนระดับการศึกษาขันพืนฐาน เรี ยบเรี ยงหรื อแต่งแบบเรี ยน
ระดับประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษา (3) สื อการสอน ในรู ปวิดีโอ สื อโสตทัศน์ เกม สถานการณ์จาํ ลอง
และ (4) แบบประเมิน ประกอบด้วย แบบทดสอบประเภทต่างๆ ทังแบบปประเมินก่อนและหลังเรี ยน
และแบบทดสอบสุ ดท้าย
9.3.3 กระบวนการเรี ยนการสอน ต้ องเน้ นกระบวนการเรี ยนทีให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่ วนร่ วม ในการ
วางแผน เตรี ยมการ เผชิ ญประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมการเรี ยน และการประเมินการเรี ยนด้วย
ตนเอง
1) จํานวนชัวโมงเรี ยนในห้องเรี ยนระดับประถมศึกษา ต้องไม่เกิน 650 ชัวโมง มัธยมศึกษา
ตอนต้น ไม่เกิ น750 ชัวโมง และมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เกิน850 ชัวโมง เพือเปิ ดโอกาสให้การจัด
กิจกรรมการเรี ยนภาคปฎิบตั ิ เสริ มประสบการณ์
2) การสอบทีมี ครู กาํ กับ การสอน (Teacher Directed Learning-TDL) ครู จะสอนด้วย วิธี การ
สอนแบบบรรยายต่อเนื องกัน เกินร้อยละ 30 ของเวลาทีกําหนดในแต่ละคาบไม่ได้
3) ให้กระบวนการเรี ยนการสอนทุ กคาบ ประกอบด้วยอย่างน้อย 6 ขันตอน ได้แก่ (1) การ
ประเมินก่อนเรี ยน (2) การปฐมนิ เทศหรื อนําเข้าสู่ เรื อง (3) การสอน หรื อ ประกอบกิจกรรมการเรี ยน
หรื อการเผชิญประสบการณ์ (4) การนําเสนอผลงานกลุ่มหรื อแบบฝึ กปฏิบตั ิ (5) การสรุ ปเรื อง และ (6)
การประเมินหลังเรี ยน
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5) การทําแบบฝึ กหัดหรื อแบบฝึ กปฏิ บตั ิทีกําหนดในคู่มือการศึกษาหรื อแบบฝึ กปฏืบตั ิ ต้อง
กระทําให้แล้วเสร็ จในคาบเรี ยน ครู จะผลักภาระให้ผปู ้ กครอง โดยมอบให้นกั เรี ยนไปทําเป็ นการบ้าน
มิได้
การมอบการบ้านให้นักเรี ยน ให้คาํ นึ งถึงระดับนักเรี ยน และปริ มาณการบ้านไม่เกินสัปดาห์
ละ 2 ชิ นสําหรับ ให้นักเรี ยนทําในวันสุ ดสัปดาห์ เพือให้นักเรี ยนได้มีชีวิตอยู่กบั ครอบครัว และมิให้
เป็ นภาระบิดา มารดา และผูป้ กครองในการดูแลการทําการบ้านของนักเรี ยน
6) องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดกระบวนการเรี ยนการสอนเพือดึ งนักเรี ยนไทยจาก "หลุ ม
ดักการเรี ยนรู ้" (Learning to Know Trap) เพราะเพียงแค่ “เรี ยนรู ้ " ประเทศชาติจะก้าวไปไม่ได้ เพราะ
กระบวรการเรี ยนรู้ มักอยูบ่ นกระดานดํา แบบเรี ยน และห้องเรี ยน แค่ควรเน้นการเรี ยนอีก 5 เรี ยน คือ
การเรี ยนคิด เรี ยนทํา เรี ยนแก้ปัญหา แก้ไข ปรับปรุ ง เรี ยนดํารงตน และ เรี ยนดํารงชีพ
7) องค์กรจัดการศึกษาต้องจัดหาและผลิ ตชุ ดการสอนประจําวิชา เพือให้ครู ประจําวิชาต้องมี
ชุ ดการสอนประจําเรื องทีสอน ให้ชุดการสอนประกอบด้วย (1) แบบเรี ยนหรื อตําราประจําวิชา (2)
คู่มื อการศึ ก ษา ประกอบแผนการสอน กิ จกรรม และสื อการสอน สําหรั บ 14-16 สั ป ดาห์ และ (3)
กิจกรรมหรื อสื อการสอน
8) ให้แต่หน่วยการสอนประกอบด้วยแบบประเมินก่อนเรี ยน แผนการสอนประจําหน่วย สรุ ป
เนือหาสาระประจําหน่วย และแบบประเมินหลังเรี ยน
9) องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดมาตรการมิให้การจัดการเรี ยนการสอน แนวคิดการสอน
การจัดการเรี ยน การพัฒนานวัตกรรม เอือต่อกลุ่มผลประโยชน์ทางการศึกษา เช่น สํานักพิมพ์ องค์กร
เกียวกับนม อาหาร สาธาณูปโภค และลอจิสติกส์ จนทําให้เกิดการผูข้ าดทางการศึกษา
การจัดซื อจัด จ้างต้องกระจายไปยังระดับ ภู มิ ภาค ระดับ จังหวัด อําเภอ และตําบล การรวม
งบประมาณที จัด สรรให้ ส่ ว นภู มิ ภ าค เพื อจัด ซื อจัด จ้างสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ เครื องแบบ
นักเรี ยน เครื องเขียน แบบเรี ยน นม อาหาร หรื อพัสดุการศึกษามารวมไว้ส่วนกลางจะกระทํามิได้
10) จํานวนนักเรี ยนไม่มากเกิ นไปบางวิชา เช่ น ภาษาอังกฤษ ควรมี 15-20 คนต่อห้องเรี ยน
เพราะครู ตอ้ งดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดทุกคน
11) การจัดการศึกษาแบบอิงประสบการณ์ เน้นการเผชิญประสบการณ์ทีจําลองชีวติ จริ ง
12) พัฒ นาระบบการสอนสอนขนบธรรม ประเพณี วัฒ นธรรม การท่องเที ยว มัค คุ เทศก์
ภาษา และวิถีไทย เพือให้เยาวชนเห็ นคุ ณ ค่ า และภาคภู มิใจในความเป็ น และเป็ นภูมิคุม้ กับป้ องกัน
ไวรัสจากวัฒนธรรมต่างชาติมาทําลายวัฒนธรรมและวิถีไทย
13) การเรี ยนการสอนแบบลบ คือ ตีตราว่า "ผิด" เป็ น "สร้ างสรรค์" เปลี ยนจาก "ติชม เป็ น
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ชมติ" "ตบ หัว ลูบหลัง" เป็ น "ลูบหลัง แล้วลูบหัว" พัฒนาทัศนคติการให้โอกาสและให้อภัย จัดสอน
วิชา "ปรองดองศึก ษา) อยู่ร่วมกัน อย่างปรองดอง ศธ. เปลี ยนจากกํากับ ควบคุ ม เป็ นสนับ สนุ น ให้
กําลังใจ
14) การเล่นคู่การเล่น (PLEARN-Play and Learn) องค์กรจัดการศึกษาพึงกําหนดให้นกั เรี ยน
ทุกระดับเรี ยนอย่างสนุ กสนานผ่อนคลาย เพราะเด็กสามารถเรี ยนได้ดีผา่ นการเล่นและการค้นพบด้วย
ตนเอง โดยมีชุดการสอนและศูนย์บูรณาการประสบการณ์ ผ่านลู่ประสบการณ์ (Professional Learning
Channel-PLC) 7 ลู่ประสบการณ์ ประกอบด้วย (1) ลู่การเมืองการปกครอง (2) ลู่ธุรกิจและพาณิ ชยการ
(3) ลู่วทิ ย์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (4) ลู่วทิ ย์สุขภาพ (แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล และสาธารณสุ ข)
(5) ลู่ศิลปะและดนตรี (6) ลู่วิทย์กีฬ่า และ (7) ลู่สังคมศาสตร์ ต้องงดการให้การบ้านเป็ นรายวิชา และ
เป็ นงานบูรณาการ
15) การเพิมทัก ษะภาษาและคํานวณ องค์ก รจัดการศึ กษากําหนดให้ ใช้ห ลักสู ต รแบบอิ ง
สมรรถนะ และหลัก สู ตรแบบอิงประสบการณ์ แทนหลักสู ตรแบบอิ งเนื อหาที ส่ วนใหญ่ เป็ นขยะ
หลักสู ตร เรี ยนจบแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ไมได้ การประเมินเน้นประเมินกระบวนการ ทีสัมพันธ์กบั
ประเมินผล มีระยะปลอดการประเมินผล (สอบเพือให้เกรดหรื อให้คะแนน) อย่างน้อย 4 ปี (ป.1-4) ให้
มีการประเมินตัวประโยค ตือ ป.6 เพียงครังเดียว เน้นการประเมินความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั
มรรยาทสังคม สมบัติผดู ้ ี ความเออาทร ของเด็กตลอดการเรี ยนการสอน
9.3.4 องค์ กรจัดการศึกษาต้ องกําหนดให้ มีการประเมินครบวงจร เป็ นการประเมินกระบวน
กสนและประเมินผลเพือให้ได้ผลตามทีกําหนดในวัตถุประสงค์
1) การประเมินให้ประเมินครบวงจรทังก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
2) ต้อ งเน้ น การประเมิ น ทังภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ัติ คื อ ประเมิ น กระบวนการและ
ประเมินผลลัพธ์
3) การประเมินวิชาชี วิต และวิชาชี พ ให้เน้นการประเมินจากประสบการณ์ จริ ง อาทิ จากการ
ปฏิบตั ิงานมากกว่าการประเมินจากการสอบอย่างเดียว
4) เพือแสดงอุปนิสัยของนักเรี ยนในด้านกระบวนการ คือ ทํางานดี และสมองดี จึงรายงานผล
การเรี ยนทีแสดงกระบวนการ/ผลลัพธ์ โดยสะท้อน E1/E2 เป็ นตัวเลขสองตัว คือ ผลการเรี ยนภาษาไทย
83.4/85.2 (ตัวแรกเป็ นร้อยละเฉลียของการทํางาน และ ตัวหลัง เป็ นคะแนนสอบหลังเรี ยนและสอบ
สุ ดท้าย)
การแสดงผลการเรี ยนสองตัว สามารถบอกธรรมชาติของนักเรี ยนได้ อาทิ ปรี ชา ได้คะแนน
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เฉลีย78.5/82. เกษมได้82.5/78.5 ทังคู่ได้คะแนนรวม80.5% เหมื อนกัน แต่อุปนิ สัยและความสามารถ
รวมของนักเรี ยนสองคนไม่เหมือนกันอย่างมีนยั สําคัญ
9.3.5 องค์ก รจัดการศึ ก ษาต้องกําหนดให้มี ก ารประเมิ น ผลย้อ นกลับ ให้มี การประเมิน ผล
ย้อนกลับทีครอบคลุมผลกระทบทังทางบวกและลบ และความพึงพอใจของผูส้ ําเร็ จการศึกษาและผูใ้ ช้
ผูส้ ํ าเร็ จ การศึ ก ษา โดยมี ก ารกําหนดระบบและกลไก การประเมิ น ผลย้อ นกลับ เป็ นประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาในสังกัดอย่างชัดเจน

9.4 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 อาจารย์พ่อ) ดูแลนักเรี ยน 2-3 ห้อง หรื อทังโรงเรี ยนทีมีนกั เรี ยน
ทุกชันตํากว่าร้อย
2) เลิ ก การเรี ย นจากการฟั ง ครู ส อน เป็ นเรี ย นเองจากชุ ด สื อประสม เน้ น การเรี ย นแบบอิ ง
ประสบการณ์ โดยผลิ ตชุ ดการสอนภควันตภาพ (Ubiquitous Instructional packages) สําหรับ
ครู และนักเรี ยน ให้เรี ยนได้ทุกทีทุกเวลา โดยผลิ ตจากส่ วนภูมิภาคและส่ วนกลางส่ งไปให้ครู
และนักเรี ยน แทนการเรี ยนจากครู ตลอดเวลา กระตุน้ ให้ครู ผลิตเอง แล้วเลือกที มี คุณภาพมา
ผลิตจํานวนมากเผยแพร่ ไปยังโรงเรี ยนต่างๆ
3) ใน 1 ตําบล ให้มีโรงเรี ยนหลัก 1-2 โรงเรี ยน ส่ วนโรงเรี ยนขนาดเล็กอืนต้องไม่ปิดโรงเรี ยน
แต่ ป รั บ สถานภาพโดยใช้แนวคิ ด “บ้า นในโรงเรี ยน” (Home Schooling) ที ให้ บิ ด ามารดา
ผูป้ กครองทีมี ความรู ้ความสามารถมาช่ วยให้การศึกษา พัฒนาให้รียนขนาดเล็กเป็ นโรงเรี ยน
เครื อข่าย ของโรงเรี ยนหลัก โดยมีรองผูอ้ าํ นวยการ หรื อ ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการทําหน้าทีบริ หาร
โรงเรี ยนเครื อข่าย
ให้มีผูอ้ าํ นวยการ หรื ออาจารย์ใหญ่/ครู ใหญ่ ที โรงเรี ยนหลักแห่ งเดี ยว ให้ รักษาชื อ
โรงเรี ยนเล็กเดิมไว้คู่หมู่บา้ น
4) การจัดสอนให้นกั เรี ยนจากชุดการสอน โดยเฉพาะอย่างยิงชุ ดการสอนแบบอิงประสบการณ์
ทีองค์กรจัดการศึกษาต้องจัดเตรี ยมให้จากส่ วนกลางสําหรับวิชาแกนกลาง หรื อส่ วนภูมิภาค
สําหรับวิชาในหลักสู ตรภูมิภาคหรื อท้องถิ น
5) ส่ วนวิชาเฉพาะ 3 วิชา ได้แก่ วิทยศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ ให้มอบหมายให้ครู ที
มีอยูใ่ นโรงเรี ยนหลัก และโรงเรี ยนเครื อข่าย เดินสอนทีโรงเรี ยนหลัก และโรงเรี ยนเครื อข่าย
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การขนนักเรี ยนออกจากหมู่บา้ นจะกระทํามิได้ ยกเว้นมีกิจกรรมพิเศษ

หมวด 10

การปฏิรูปการประเมินการศึกษา
10.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป

ในอดี ต การประเมิ น การศึ ก ษา เน้น การประเมิ น ผล ที มุ่ งประเมิ น ผลลัพ ธ์ ในการสอบไล่ และมุ่ ง
ประเมิ น ความรู ้ อ ย่ างเดี ย ว หลัก การที ถู ก ต้อ งของการประเมิ น คื อ ควรประเมิ น ครบวงจร ได้แ ก่
ประเมิ น ก่ อนเรี ยน ประเมิ น ระหว่างเรี ยน และประเมิ น หลังเรี ยน และควรประเมิ น ให้ ค รอบคลุ ม
ขอบข่ายตามจุดมุ่งหมาย ได้แก่ประเมินความรู ้ความเข้าใจด้านวิทยพิสัย ประเมินทักษะความชํานาญ
และประเมิ น ด้า นจิ ตพิ สั ย และประเมิ น ความรู ้ ประเมิ น การคิ ด ประเมิ น การปฏิ บ ัติ ประเมิ น การ
แก้ปัญหา ประเมินการมองตนเพือการดํารงตนอย่างมีความสุ ขไม่วา่ จะประกอบอาชีพใด และประเมิน
การดํารงชี วิต ที มุ่งอยู่เย็น เป็ นสุ ขมากว่าอยู่ดีกิน ดี และมุ่ งความเป็ นคนดี และเก่ง มากกว่าเป็ นคนเก่ง
อย่างเดียว ในการปฏิรูปการประเมินการศึกษาจึงเน้นการประเมินครบวงจรตามนัยทีกล่าวข้างต้น

10.2 แนวนโยบายการประเมินการศึกษา
การประเมินการศึกษา ต้องเป็ นการประเมินครบวงจร โดยมีนโยบายสําคัญ ประการ คือ
1) การประเมินการศึกษา ไม่จาํ กัดเพียงการประเมินการเรี ยนสอนเท่านัน ประเมิ นการศึกษา
ครอบคลุ ม การประเมิน องค์ป ระกอบของระบบการศึ ก ษา คื อ ประเมิ น บริ บ ท ประเมิ น
ปั จ จัย พื นฐานการศึ ก ษา ประเมิ น กระบวนการศึ ก ษา ประเมิ น ผลลัพ ธ์ และประเมิ น ผล
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กระทบและความพึงพอใขของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการศึกษา
2) ให้ทบทวนและพัฒนาระบบการประเมิ น มิ ใช่เน้น "ประเมินผล" (คําว่า Evaluate แปลว่า
ประเมิน มิใช่ประเมินผล) แต่เป็ นการประเมินคนบวงจร ครอบคลุม
(1) การประเมินกระบวนการ (E1-Evaluation of Process-Formative Evaluation) ;
และ
(2) ประเมินผลลัพธ์ (E2-Evaluation of Products -Summative Evaluation)
3) ในการประเมินผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ให้ประเมินครบวงจรทังประเมินกระบวนการและ
ประเมิ น ผลลัท ธ์ และเปรี ยบความก้าวหน้าด้ว ย กล่ าวคื อ ให้ค รอบคลุ ม ประเมิ น ก่ อ นเรี ย น
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
3 การประเมินหลังเรี ยน เป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ สุ ดท้ายของแต่บทเรี ยน
แต่ละหน่ วย หรื อ เรื อง ทังนี เพือวัดความก้าวทีได้จากการเรี ยนในแต่ละเรื องแต่ละสัปดาห์ เที ยบกับ
การประเมินก่อนเรี ยน
4 การประเมินผลย้อนกลับและผลกระทบ เป็ นการประเมินติดตามผลการเรี ยนจากการ
ลงภาคสนามมือไต่ถามผูป้ กครองนักเรี ยนด้วย
5) นโยบายการประเมิ น ขององค์ก รวิช าชี พ ให้ องค์ก รวิช าชี พ ปฎิ บ ัติ ห น้ าที ตามกฎหมาย
ประกอบวิชาชีพ และดําเนินการตามมาตรา 40 ของธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

10.3 แนวปฏิบัติการประเมิน
การประเมิ น ควรมี แนวปฏิ บ ตั ิ ที อิ งระบบได้แก่ ก ารประเมิ น บริ บ ท การประเมิ น ปั จจัยพื นฐาน การ
ประเมินกระบวนการ การประเมินผล และการประเมินผลย้อนกลับ ตามแนว CIPOF Model
10.3.1 การประเมินบริ บท (C-Context Evaluation) เป็ นการประเมิน สภาพแวดล้อมการจัด
การศึกษา มุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมสถานศึก ษาและสถาบัน อุดมศึกษา ทังสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคม
1) สถานศึ ก ษาและสถาบัน อุดมศึ กษาต้องมี ระบบการประเมิ นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที
ครอบคลุม
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(1) การประเมิ น สภาพแวดล้อ มภายนอกอาคารเรี ย น ถนนหนทาง อุ ท ธยานการศึ ก ษา
บริ เวณรอบโรงเรี ยน โรงงาน โรงอาหาร โดยมีการประเมินและจัดทํารายงานเพือการ
ปรับปรุ งซ่ อมแซมทุ กปี อาคารเรี ยนต้องมีกาํ หนดเวลาแผนทาสี ใหม่อาคารเพือมืให้เก่า
ครําคร่ า ให้น่าอยูน่ ่าเรี ยน เช่นทุก 5-10 ปี
(2) สถานศึกษาต้องประเมินสภาพแวดล้อมในอาคารเรี ยน ได้แก่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งทํางานผู บ้ ริ ห าร ห้ อ งพัก ครู และห้ อ งพัก บุ ค ลากรอื นให้ มี ม าตรฐาน
เครื องใช้สํ า นัก งาน สื อการสอน ที เป็ นมาตรฐาน สอดคล้อ งกับ วิ ท ยฐานะของครู
อาจารย์ และบุคลากร โดยไม่จาํ กัดว่าเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรื อใหญ่พิเศษ
2) สถานศึกษาต้องมีระบบการประเมินสภาพแวดล้อมทางจิตภาพ ด้วยการ
(1) กําหนดรู ปแบบพฤติกรรมครู อาจารย์ทีปฏิบตั ิต่อนักเรี ยนเพือให้มีความอบอุ่นใจและ
มีบรรยากาศน่าเรี ยนน่าอยู่
(2) กระตุน้ ให้ครู อาจารย์พูดด้วยถ้อยคําปิ ยวาจา (เสี ยงสวรรค์) และเลี ยงการใช้วาจาที
ทําลายจิตใจและศักดิศรี ของนักเรี ยน (เสี ยงนรก)
3) สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีระบบประเมินสภาพแวดล้อมทางสังคม ด้วยการ
(1) พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร การปฏิ บตั ิต่อกันระหว่างครู กบั ครู ครู กบั นักเรี ยน นักเรี ยน
กับนักเรี ยน ทีสอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวิถีชีวิตของ
ชุมชน
(2) กําหนดรู ป แบบพิ ธี การและพิ ธี ก รรมที สะท้อนวิถี วฒั นธรรมไทย เพือให้นัก เรี ยน
นักศึกษาชืนชมความเป็ นไทย จะได้ไม่เห่ อเหิ มประพฤติตนตามวัฒนธรรมภายนอก
จนลืมความเรี ยบร้อยดีงามของการได้เกิดเป็ นมนุษญย์
10.3.2 แนวปฏิบัติการประเมินปัจจัยพืนฐานการศึกษา
ปั จจัยพืนฐานการศึกษาเป็ นปั จจัยนําเข้า (Inputs) ทีจําเป็ นจะต้องมี ต้องจัดหา เพือให้การ
ดําเนิ น งานตามระบบให้ บ รรลุ เป้ าหมาย ครอบคลุ ม โครงสร้ างพื นฐาน ทังปั จจั ยนามธรรม ได้แก่
อุ ด มการณ์ (ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิสั ยทัศ น์ และพัน ธ) ระบบและกลไกการเรี ยนการสอน และปั จจั ย
รู ปธรรมมีชีวิต ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ บุคลากรสนับสนุ นการศึกษา และปั จจัยรู ปธรรมมีไร้ ชี วิต
ได้แก่ สถานที อาคาร สาธารณู ปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
1) องค์กรจัดการศึ กษาต้องสนับสนุ นจัดหา และสถานศึกษาต้องดู แล ผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์
และบุคลากรการศึกษาให้สามารถทําหน้าที ได้อย่างดี มีความเป็ นอยู่ดี มีความอบอุ่นใจ
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เต็มศักยภาพแห่งตน
2) สถานศึกษาต้องมีระบบการประเมินปั จจัย พืนฐานให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี เพือให้เอือ
ต่อการจัด กระบวนการเรี ยนการสอน การวิจยั ห้องเรี ยน การบริ หารการศึกษา และการ
บริ การ ตามภารกิจของสถานศึกษา และการสอน การวิจยั การบริ การสังคม และการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจสถาบันอุดมศึกษา
3) องค์กรจัดการศึกษาต้องสนับสนุ นและสถานศึ กษาให้ความสําคัญปั จจัยพืนฐานในด้าน
การเรี ยนการสอน ได้แก่ครู อาจารย์ทีมีจิตวิญญาณความเป็ นครู สมกับความหมายของครู
คือ ทีตังแห่ งความเคารพ และสื อการสอน และวัสดุ การเรี ยน เพือให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้
ศึกษาเล่าเรี ยนและเผชิญประสบการณ์ตามศักยภาพและความสนใจของผูเ้ รี ยน
10.3.3 แนวปฏิบัติการประเมินกระบวนการทางการศึกษา
กระบวนการศึกษาครอบคลุม 4 กระบวนการ คือ (1) การะบวนการบริ ห ารการศึ ก ษา (2)
กระบวนการเรี ย นการสอน (3) กระบวนการประเมิ น (3) กระบวนการบริ ก ารวิ ช าการ และ (4)
กระบวนการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
1) องค์ ก รจัด การศึ ก ษาต้อ งกํา หนดนโยบาย ระบบ และแนวปฏิ บ ั ติ ใ ห้ ก ารประเมิ น
กระบวนการศึกษา ครบถ้วนและครบวงจร
2) การประเมินการบริ หารการศึกษา ให้ครอบคลุมการประเมินกระบวนการบริ หารบริ บท
การประเมิน กระบวนการบริ ห ารวิชา การประเมิ นกระบวนการบริ หารกิ จการนักเรี ยน
นัก ศึกษา การประเมิน กระบวนการบริ ห ารบุ คลากร การประเมิ น กระบวนการบริ ห าร
วิสาหกิจสถานศึกษา การประเมินกระบวนการบริ หารทรัพยากร การเงินและงบประมาณ
การประเมินกระบวนการบริ หารลอลิสติกส์ และการประเมินกระบวนการบริ หารทัวไป
3) องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดนโยบายและสถานศึกษาดําเนิ นการประเมินกระบวนการ
เรี ยนการสอน กระบวนการประเมิ น กระบวนการบริ การวิ ช าการ และ ประเมิ น
กระบวนการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื องทุกปี
10.3.4 แนวปฏิบัติการประเมินผลสั มฤทธิการเรียน
การประเมินผลลัพธ์การศึ กษาเน้นผลสัมฤทธิ การเรี ยนทีผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับจะได้รับหลัง
เรี ยนสําเร็ จการศึกษาแต่ละรายวิชา หลักสู ตรหรื อระดับการศึกษาไปแล้ว โดยมีแนวปฏืบตั ิดงั นี
1) จํากัดการประเมินผลสัมฤทธิ การศึกษาระดับชาติ เท่าทีจําเป็ น เน้นการประเมินจิตพิสัย ทักษ
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พิสัยมากกว่าพุทธิ พิสัย
2) ให้ครู อาจารย์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษามีส่วนสําคัญในการสร้างแบบทดสอบและ
เครื องมือประเมิน ทีต้องผ่านกระบวนการสร้างพิมพ์เขียน และการวิเคราะห์ความยากง่าย
เพื อนํ าไปสู่ ก ารพัฒ นาคลัง ข้อ สอบระดับ ชาติ หลี ก เลี ยงการใช้ ค รู อ าจารย์ต่ า งระดั บ
การศึกษา มาสร้างแบบทดสอบและเครื องมื อการประเมิน ยกเว้นผูท้ ี มี ประสบการณ์การ
สอนระดับประถมหรื อมัธยมศึกษามาแล้ว
3) ให้เน้นการประเมินผลสัมฤทธิ จากสภาพจริ ง คือ การนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ มากกว่า
การประเมินด้วยกระดาษและปากการ
4) ให้เน้นการประเมินผลสัมฤทธิ จากการเรี ยนคิด (Learning to Think) เรี ยนทํา (Learning to
Do) เรี ยนแก้ปัญหา (Learning to Solve Problems) เรี ยนเพือดํารงตน (Learning to Be) และ
เรี ยนเพือดํารงชี วติ (Learning to Live) มากกว่า วัดจากการเรี ยนรู ้ (Learning to Know)
5) การรายงานผลสัมฤทธิ การเรี ยน ให้รายงานผลจากกระบวนการและผลลัพธ์ ควบคู่กนั ใน
ทุกวิชา
6) การประเมิ นระดับ ชาติควรมีไม่เกิ น 2 ครัง คือประเมิน หลังประถมศึกษาตอนปลาย และ
ประเมินหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย
7) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ การเรี ยนทุกระดับ ให้นาํ ไปใช้เพือประโยชน์วิชาการเท่านัน จะ
นําไปใช้เกียวการอืน อาทิ การเลือนขัน เลือนตําแหน่ง การส่ งเสริ มทุนการศึกษาไม่ได้
8) การนําแบบทดสอบทีผ่านการใช้มาแล้ว มาเฉลยเพือให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทําข้อสอบเพือประโยชน์ทาง
การค้าของกิจการโรงเรี ยนสอนกวดวิชาหรื อโรงเรี ยนติวเข้ม จะกระทํามิได้ เพราะจะทําให้
ผูเ้ รี ยนสอบผ่านด้วยความรู ้ ความจํา แต่อาจใม่ได้ความรู ้ จริ ง เป็ นผลให้ส ร้ างภาพผลการ
ประเมิ น ที ไม่ เป็ นความจริ ง และส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ข องนัก เรี ย น
นักศึกษาในระยาว
9) องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้มีการสร้างคลังข้อสอบระดับทีผ่านกระบวนการวิเคราะห์
คุณภาพข้อสอบในด้านอํานาจจําแนก ความยากง่าย ความเชื อถื อได้ โดยอยู่ในความดู แล
ของนักวัดและประเมินมืออาชี พ
10) กรณี ก ารสอบระดับ ชาติ ให้ ห น่ ว ยงานที รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การสอบระดับ ชาติ สร้ างคลัง
ข้อสอบ โดยให้แต่งตังผูอ้ อกข้อสอบจากทัวประเทศขึนบัญชี ตามระดับชัน และกําหนดให้
ออกข้อสอบตามวัตถุป ระสงค์ในรายวิชาหรื อสาระของหลักสู ตร และมีระบบกลันกรอง
คัดเลือกข้อสอบมาวิเคราะห์คุณภาพ เพือให้ตรงกับหลักการสอนทีว่า ผูส้ อนเป็ นผูว้ ดั และ
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ประเมิน
11) ให้ครู อ าจารย์ในแต่ล ะระดับ ที สอนเป็ นผูอ้ อกข้อสอบ การให้ อาจารย์ต่างระดับ มาออก
ข้อ สอบวัด นั ก เรี ย นที อยู่ ร ะดับ ตํากว่ า หรื อ สู งกว่า ระดับ ที ตนสอนไม่ ไ ด้ ยกเว้น มี
ประสบการณ์ เคยสอนในระดับนันๆ มาแล้ว (เหตุผล เพราะการออกข้อสอบระดับชาติ มัก
ให้อาจารย์มหาวิท ยาลัยมาเป็ นคนออกข้อสอบ ทําให้เกิ ดปั ญหาข้อสอบไม่ตรงกับ สิ งที
นักเรี ยนเรี ยน)
12) องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มการประเมิ นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ระบบการ
ประเมินออนไลน์ ใช้ขอ้ สอบออนไลน์
13) องค์กรจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้พฒั นาระบบการประเมินแบบไตรภาคทีให้สถานศึกษา
ผูป้ กครอง และผูใ้ ช้ผลผลิ ต มีส่ วนร่ วมในการประเมินโดยตรงด้วยวิธีการและรู ปแบบที
หลากหลาย
14) ควรมีการกําหนดสัดส่ วนระหว่างการประเมินความรู ้ดว้ ยข้อสอบแบบปรนัยและข้อสอบ
อัตนัยเป็ นหลัก โดยให้การสอบแบบปรนัยมี สัดส่ วนไม่เกิ นร้อยละ 60 ในระดับประถม
ศึกษา ไม่เกินร้อยละ 50 ในระดับมัธยมศึกษา และ ไม่เกินร้อยละ 40 ในระดับอุดมศึกษา
การออกข้อสอบแบบปรนัยแม้จะสามารถวัดความรู ้ ความเข้าใจ การนําไปใช้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิ น ในสัดส่ วนที เหมาะสม คือวัดความรู ้ ความจํา
และความเข้าใจไม่เกิ น ร้ อยละ 20 แต่ส่ วนใหญ่ข ้อสอบแบบปรนัยมุ่งวัดความรู ้ ความจํา
เพราะการออกข้อสอบให้สัดส่ วนความเข้าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินต้องใช้ความสามารถระดับสู งมาก
10.3.5 การประเมินผลกระทบและความพึงพอใจ ผลกระทบหมายถึง ผลย้อนกลับทีเกิ ดจาก
การดําเนิ นระบบการศึกษา เพือนําข้อมูลมาปรับเปลี ยน (Tuning) ให้การจัดการศึกษาดําเนิ นไปอย่าง
ราบรื น ผลกระทบจึงเป็ นส่ วนหนึ งของสัญญาณทีนํามาใช้ในการควบคุมระบบการศึกษาให้ดาํ เนินไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความพึงพอใจ เป็ นปฏิ กิริยาทางบวกต่อผลลัพธ์ข องการจัดการศึกษาของผูม้ ีส่ วนได้เสี ยกับ
การศึ ก ษา ได้แก่ บิ ด ามารดา ผูป้ กครอง นัก เรี ยนนัก ศึก ษา ผูใ้ ห้ก ารสนับ สนุ น ในด้านงบประมาณ
โครงสร้างพืนฐานและสิ งอํานวยความสะดวกต่าง ทีสถานศึกษาและสถาบันอดุมศึกษาจะนํามาใช้เป็ น
ตัวบ่งชีว่า องค์กรจัดการศึกษาได้จดั การศึกษาเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายการศึกษา
องค์กรจัดการศึกษาพึงให้ความสําคัญในการประเมินผลกระทบ และความพึงพอใจของผูร้ ับ
ด้วยการจัดระบบการประเมินผลกระทบและความพึงพอใจ และกําหนดเป็ นนโยบายที สถานศึกษา
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จําต้องนําไปปฏิ บตั ิ ในการสํารวจ สอบถาม วิจยั ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความต้องการอย่างเป็ น
ระบบเป็ นระยะๆ และนําข้อมูลมาใช้อย่างจริ งจัง

10.4 แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยองค์ กรวิชาชีพ
องค์กรวิชาชี พ มีหน้าที กําหนดมาตรฐาน ประเมิ นความรู ้ ความสามารถ ทักษะความชํานาญ ในการ
ประกอบวิชาชี พตามมารตฐานที กําหนด จึ งจําเป็ นต้องมีก ารประเมินบัณ ฑิ ตหรื อผูส้ ําเร็ จการศึก ษา
เพือให้ได้ผมู ้ ีมีคุณสมบัติเข้าสู่ วิชาชีพ โดยให้ดาํ เนินการตามแนวปฏิบตั ิดงั นี
1) ทบทวนบทบาทสภาวิชาชี พให้เน้นทีการประเมินบัณฑิ ต และปรับกฎหมายตามข้อบังคับใน
มาตรา 40 แห่ งองค์กรจัดการศึกษาธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทีห้ามมิให้
สภาวิชาชีพก้าวก่ายกระบวนการผลิตของสถาบันการศึกษา
2) ทบทวนบทบาทการรับ รองปริ ญญา เพราะปริ ญญาอนุ ม ตั ิโดยสภามหาวิทยาลัย มีศ กั ดิ และ
สิ ทธิ แห่ ง
ปริ ญญาทุก ประการ ดังนัน การก้าวก่ายออกประกาศรับรองปริ ญญา และทําให้บณ
ั ฑิต “เสี ยศักดิและ
สิ ท ธิ ” จะกระทํา ไม่ ไ ด้ สภาวิ ช าชี พ ไม่ มี ห น้ า ที มี เพี ย งหน้ า ที รั บ รองความรู ้ ความสามารถและ
สมรรถนะของผูจ้ ะเข้าสู่ วิชาชีพเท่านัน
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หมวด 11
การปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา
11.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป

การบริ หารและการจัดการศึ กษา เท่ าทีผ่านมาเป็ นการบริ หารและการจัดการตามแนวทางตะวันตกที
นักวิชาการศึกษา ผูไ้ ด้รับแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งบริ หารมักจะนําแนวคิดและวิธีการบริ หารจากบริ บท
ประเทศในตะวันตกมาใช้ในประเทศไทย แทนทีจะนําหลักการบริ หารและการจัดการมาวิจยั และปรับ
ใช้กบั บริ บทไทย แต่ส่วนใหญ่พยายามทีจะเปลียนวิญญาณคนไทย วิธีการไทย วิถีไทย ให้เป็ นฝรัง ตาม
วิธีก าร และวิถี วนั ตะวัน ตก มากกว่าของไทย จึ งจําเป็ นที จะต้องปฏิ รูป เพื อให้ส ามารถบริ ห ารและ
จัดการตามแบบไทย โดยระบบไทย และเพือคนไทย
องค์กรจัดการศึกษาต้องเลื อกรู ปแบบการบริ หารการศึกษาระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดั บ ท้ อ งถิ นให้ เหมาะสม โดยเลื อ กการบริ หารแบบอิ ง การปกครอง (Political Area-Based
Administration) เป็ นศึกษาธิ การภาค ศึกษาธิ การจังหวัด และศึกษาธิการอําเภอ และการบริ หารแบบอิง
พื นที การศึ ก ษา (Educational Area-Based Administration) ที จํา แนกไปเขตพื นที การศึ ก ษาและเขต
พืนทีโรงเรี ยน
การบริ หารการศึกษาแบบผสมระหว่างแบบอิงการปกครอง และแบบเขตพืนทีจะกระทํา
มิได้ เพราะจะทําให้เกิดความสับสนในอํานาจและการบังคับบัญชา

11.2 แนวนโยบายการบริหารและการจัดการการศึกษา
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การบริ หารเป็ นการกําหนดอุดมการณ์ นโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ ส่ วนการจัดการเป็ นการนํา
นโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบตั ิเพือให้บรรลุอุดมการณ์ทีกําหนดไว้
การบริ หาร เป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อสภาสถาบันอุดมศึกษา
ส่ วนการจัดการเป็ นความรับ ผิดชอบของอาจารย์ใหญ่หรื อผูอ้ าํ นวยการสถานศึก ษา หรื ออธิ ก ารบดี
สถาบันอุดมศึกษา
1)องค์กรจัด การศึ ก ษาต้องกําหนดให้ส ถานศึ ก ษาและสถาบัน อุ ด มศึก ษากําหนดอุ ด มการณ์
ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิ ธาณ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
2) องค์กรจัดการศึกษาต้องทบทวนการบริ หารการศึกษาระบบเขตพืนทีการศึกษาให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
3) องค์กรจัดการศึ กษาควรกําหนดให้องค์กรการศึ กษา สถานศึ กษา และสถาบันอุดมศึกษามี
กฎหมายรอง ระบบการศึกษา และแผนแม่บทวิชาการ
4) กํา หนดขอบข่ า ยการบริ ห ารให้ ค รบถ้ว นเพื อให้ ก ารบริ ห ารการศึ ก ษาดําเนิ น ไปอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ
5) ส่ งเสริ มให้การบริ หารและการจัด การต้องเน้นการะจายอํานาจ การบริ หารแบบมีส่ วนร่ วม
และหลีกเลียงสภาวะ “พหุ บญั ชา”
6) จัดระเบียบบริ หารราชการในกระทรวงศึกษาธิ การโดยคณะเอกัตบุคคลในรู ปสภาหรื อในรู ป
คณะกรรมการ

11.2 แนวปฏิบตั ิการบริ หารและจัดการการศึกษา
องค์กรจัดการศึกษาต้องดําเนิ นการให้การบริ หารและการจัดการมีแนวปฏิ บตั ิตามแนวนโยบายทัง 6
ประการ ดังนี
1) องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดให้สถานศึกษาหรื อสถาบันการศึกาต้องกําหนดอุดมการณ์
(Ideology) เพือบอกสภาพเต็มสมบูรณ์ทีเอกกัตเอกัตบุคคล นิติเอกัตบุคคล หรื อองค์กรต้องไปให้ถึงทํา
ให้สําเร็ จ ไปให้ถึง และดํารงอยูใ่ นสภาพนันให้นานทีสุ ด ทํานุ บาํ รุ ง และส่ งเสริ มในสภาวะนันมีความ
สมบู ร ณ์ อ ยู่ ต ลอดเวลาเพื อเอาชนะสภาวะที เกิ ด ขึ นแล้ว ตังอยู่ ไ ม่ น านแล้ ว ดับ สู ญ ไป อุ ด มการณ์
ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิ ธาณ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ในการดําเนิ น ชี วิตและดําเนิ นงาน อุ ดมการณ์ เป็ นตัวตัง ที จะต้องนําไปเป็ นตัวตังในการทํา
แผนยุทธศาสตร์ ต่อไป
(1) ปรั ชญา (Philosophy) คือ แนวคิ ด แนวทางการดําเนิ นงานให้ถึงเป้ าหมาย ประหนึ งโคม
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ส่ องทาง การเขี บนต้องเป็ นข้อความยาวพอทีแสดงแนวคิดและทิ ศทางการดําเนิ นงานขององค์กรทุ ก
ระดับ
(2) ปณิ ธาน (Mission) เป็ นเป้ าหมายใหญ่หรื อภารกิ จหลักขององค์กร ทีจะต้องปฏิ บตั ิเพือให้
บรรลุป รัชญา โดยมีลกั ษณะสําคัญ 4 ประการ คือ (1) สะท้อนปรัชญา เช่ น รักคุ ณเท่าฟ้ า ของการบิน
ไทย อาจจะสะท้อนปรัชญาทีจะต้องบริ การลู กค้าด้วยความรักดังญาติมิตร (2) เข้าใจง่าย ไม่ตอ้ งแปล
เขียนแล้วให้คุณยาย คุณปู่ อ่านว่า ท่านเข้าใจตามที เราต้องการสื อสารหรื อไม่ (3) สัน กะทัดรัด ไม่มี
การขยายความ เช่ น ไม่ควรเกิ น 25 คํา และ (4) จําได้ง่าย พิ มพ์บนเสื อยือดได้ จึ งเขียนในรู ป คําขวัญ
สภาษิต คําคม
(3) วิสยั ทัศน์ (Vision) เป็ นภาพแห่ งความสําเร็ จ ชีนํา (Guiding images of succeses) ควรจะ
ต้องมี ห ลายภาพ จึ งเขี ยนเป็ นข้อๆ เพื อให้บ รรลุ ป ณิ ธ าน ก็ ค วรแยกได้สี ห้ าข้อ แต้ล ะข้อ ก็ เป็ นภาพ
ความสําเร็ จชีนํา มิใช่มาเขียนรวมเป็ นข้อเดียว เพราะจะไปซํากับข้อความทีแสดงปรัชญา และ
(4) พัน ธกิ จ (Commitments) เป็ นงานที ต้อ งทํา เพราะเป็ นคําสั งของฝ่ ายบริ ห ารคื อ สภา
มหาวิทยาลัย ตามทีฝ่ ายจัดการ (Management) คืออธิ การบดีและทีมงานเป็ นผูเ้ สนอ เมือคณะกรรมการ
บริ ห าร (Board) เห็ น ชอบให้ ท ํา ก็ จ ะเป็ นพัน ธะที หั วหน้าผูบ้ ริ ห าร (Chief Executive Office-CEO)
ผูบ้ ริ หาร (Executive Officers-EC) และคณะจะต้องทําหรื อนําไปปฏิบตั ิ ไม่ทาํ ไม่ได้ จึงเรี ยกพันธกิจ
ครู ใ หญ่ อาจารย์ใ หญ่ ผู อ้ ํานวยการสถานศึ ก ษา อธิ ก ารวิท ยาลัย หรื อสถาบัน อธิ ก ารบดี
มหาวิท ยาลัยหรื อสถาบันขันสู ง เป็ น หัวหน้าผูบ้ ริ หาร ส่ วนผูช้ ่ วยครู ใหญ่ ผูช้ ่ วยอาจารย์ใหญ่ ผูช้ ่ วย
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา รองอธิ การวิทยาลัยหรื อ รองอธิ การบดีมหาวิทยาลัย คณบดี และผูอ้ าํ นวยการ
เป็ นผูบ้ ริ หาร
อุดมการณ์ จึงเป็ นการตังเป้ าทีองค์กรและเอกัตบุค คลจะต้องตังไว้ก่อน ออกเดิ นทาง การทํา
แผนระยะยาว เช่ น แผนพัฒ นาชาติ หากขาดอุด มการณ์ จะทําให้ไม่ไปถึงเป้ าหมาย จะต้องกําหนด
ปรัชญาองค์กร ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิ จ เพือนําไปสู่ การกําหนดจุดหมาย หลักการ นโยบาย
และมาตรการให้ บ รรลุ ผ ล ส่ ว นยุ ท ธศาสตร์ เป็ นวิธี ก ารที จะนําองค์ ก รไปสู่ เป้ า หมาย จะกํา หนด
วิสัยทัศน์อย่างเดียวไม่ได้
2) ทบทวนการบริ หารการศึกษาระบบเขตพืนทีการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดย
ปรับแนวคิด เขต พท การศึกษาให้มุ่งพัฒนาทีเขตโรงเรี ยน School District คือ แบ่ง จังหวัดหรื ออําเภอ
เป็ นเขตพืนที และจัดเขตพืนทีการศึกษาดังนี
(1) เขตพืนทีมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ยึดจังหวัดเป็ นเขต เขตพืนทีประถมศึกษา ยึดอําเภอ
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หรื อกิงอําเภอเป็ นเขต ส่ วนเขตพืนทีปฐมวัยศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิต (กศ.ตช) ยึดตําบลเป็ นเขต
(2) เขตพืนทีมัธยมศึกษา และเขตพืนทีประถมศึกษา แยกเป็ นเขตโรงเรี ยน (School District) ที
ดูแลกลุ่มโรงเรี ยนกลาง เหนือ ใต้ ออก ของอําเภอ (4-5 กลุ่มตําบล)
(3) เขตพืนทีปฐมวัยศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตอยูร่ ะดับหมู่บา้ น
3) องค์กรจัดการศึกษาควรกําหนดให้องค์กรการศึกษา สถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษามี
กฎหมายรอง ระบบการศึกษา และแผนแม่บทวิชาการ ดังนี
(1) ให้องค์กรหลักและองค์กรรองและสถานศึกษาทุกระดับ มีธรรมนูญองค์กรหลักเพือเป็ น
กฎหมายรอง (Bylaw) เพือกําหนดระบบและกลไกการบริ หารและการจัดการในส่ วนทีกฎหมายหลัก
มิได้กาํ หนดหรื อไม่มีรายละเอียด ทังนีต้องไม่ขดั แย้งกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
ให้ธรรมนู ญองค์กรครอบคลุ ม บททัวไป การบริ หารทัวไป การบริ หารวิชาการ การบริ ห าร
กิจการนักเรี ยน นิ สิ ตนักศึ กษา การบริ ห ารทรัพยากรและงบประมาณ การบริ หารกิจการชุ ม ชนและ
ประชาสัมพันธ์ การบริ หารวิสาหกิจ วัฒนธรรมองค์กร และระบบการประกันคุณภาพ
(3) ให้สถานศึกษาทุก พัฒนา “ระบบการศึกษา” (Educational System) ของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึ กษา และอุดมศึกษา หรื อสถานศึกษา เพือกําหนดองค์ประกอบ
ขันตอนดําเนิ น การที จะประกัน คุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย เพื อให้ ส อดคล้อ งกับ
แผนการศึกษาชาติซึงเป็ นระบบการศึกษาชาติ
(4) ให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาแผนแม่บทวิชาการ (Academic Master Plan)
เป็ นแผนหลัก ในการบริ หารกิ จการของมหาวิท ยาลัยทุ กด้าน ในการสนองตอบการพัฒ นาคุ ณภาพ
วิชาการของมหาวิท ยาลัยให้เป็ นไปตามปรั ชญา ปณิ ธาน วิสั ยทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าหมาย เพือเป็ น
แนวทางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการทีสอดคล้องกับระบบการศึกษาตามกรอบเวลา
โดยเสนอสภาสถานศึ กษาระดับ ปฐมวัย ศึ กษา ประถมศึก ษา มัธ ยมศึ กษา และอุ ดมศึก ษาหรื อสภา
สถานศึกษาเพืออนุมตั ิและประกาศใช้
ให้ แผนแม่ บ ทวิช าการ ประกอบด้วย อย่างน้อ ย 11 องค์ป ระกอบคื อ (1) บทสรุ ป สํ าหรั บ
ผูบ้ ริ ห าร (2) เอกลัก ษณ์ ส ถาบัน และอัต ลัก ษณ์ บ ัณ ฑิ ต (3) อุด มการณ์ คนอบคลุ ม ปรัช ญา ปณิ ธ าน
วิสั ยทัศ น์ และพัน ธกิ จ (4) การวิเคราะห์ บ ริ บ ท หน่ วยงาน และชุ ม ชนโดยรอบสถานศึก ษาระดับ
ปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาและสถานศึกษา (5) พัฒนาการของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาและสถานศึกษา (6) เป้ าหมาย/ประเด็น
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การพัฒนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตัวบ่งชี (7) แผนรับนักศึกษา กลุ่มนักศึกษาเป้ าหมายในด้าน
ขอบเขตความครอบคลุมและจํานวน (8) แผนพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรการศึกษาประเภทอืน (9)
การเปิ ด คณะวิชา หลักสู ตร สาขาวิชาในสถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึก ษา
และอุดมศึกษาหรื อหมวด วิชาและสาระวิชาในสถานศึกษา (10) การขยายโครงสร้างพืนฐาน เครื องมือ
อุปกรณ์ ในสถานศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาและสถานศึกษา
(11) กฎ ข้อ บัง คับ ระเบี ย บ และประกาศที จํา เป็ นต่ อ การพัฒ นาวิ ช าการ และ องค์ป ระกอบอื นที
สอดคล้องกับพัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวิทยาการทีเปลียนแปลงไป
4) องค์ก รจัด การศึ ก ษาต้อ งกํา หนดและสถานศึ ก ษาหรื อ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา กํา หนดให้
ครอบคลุมการบริ หาร8 ขอบข่ายเป็ นไปอย่างมีคุณภาพทังประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ได้แก่
(1) การบริ หารบริ บ ท หรื อการบริ หารกิ จการชุ มชน ครอบคลุมการวิเคราะห์สถานการณ์ ใน
ชุ ม ชนและสถานศึ กษา จุด แข็งจุดอ่อน อาชี พประชาชน ทรัพยากรในชุ มชน เพือนําไปสู่ การพัฒ นา
หลักสู ตรท้องถินและหลักสู ตรสถานศึกษา
(2) การบริ หารวิชาการ ครอบคลุ ม หลักสู ตร และการเรี ยนการสอน เทคโนโลยีและสื อสาร
การศึกษา การวัดและการประเมิน
(3) การบริ หารกิจการนักเรี ยน ครอบคลุมการบริ หารกิจกรรมนักเรี ยน การพัฒนาคุณลักษณะ
ผูเ้ รี ยน พฤติ ก รรมการเรี ยน อาหารและโภชนาการ กี ฬ า บัน เทิ ง พัฒ นาการผูเ้ รี ยนในทุ ก ด้าน กอง
ทุนการศึกษา พลานามัย และสวัสดิการ
(4) การบริ หารบุ คลากร ครอบคลุ ม การประกาศรับ การคัดเลื อก การบรรจุ การพัฒ นา การ
ประเมินการทํางาน การให้รางวัล การลงโทษ และสวัสดิการ
(5) การบริ หารวิส าหกิ จสถานศึ กษา ครอบคลุ ม การหารายได้ข องสถานศึก ษา เพืมเติ มจาก
งบประมาณที ได้รับ จากส่ วนกลางและส่ วยท้องถิ น เพือให้ส ถานศึกษาหรื อสถาบัน อุด มศึ กษาของ
องค์กรจัดการศึกษา พึงพาตนเองได้ในระดับหนึ ง แทนการรอรับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กร
จัดการศึกษาฝ่ ายเดียว
(6) การบริ หารทรัพ ยากร การเงิ น และงบประมาณ ครอบคลุ ม การจัด สรรงบประมาณ การ
กํากับดูแล การใช้จ่าย และการเพิมมูลค่าเพิมของทรัพยากรสถานศึกษา และการประเมินรายรับรายจ่าย
ของสถานศึกษา
(7) การบริ ห ารลอจิ ส ติ ก ส์ (การบริ ห ารเกี ย กกาย) ครอบคลุ ม การจัด หา เตรี ย มการ และ
ดําเนิ นการเพือให้ การจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาบรรลุ ผล ได้แก่ การจัดการอาคารสถานที ถนน
หนทาง ยานพาหนะ เสบียงอาหาร โรงอาหาร และสาธารณ4ปโภค และ
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(8) การบริ ห ารทัวไป ครอบคลุ ม การดําเนิ นงานด้านข้อมูล สารสนเทศ การจัดเก็บ เอกสาร
(สารบรรณ) การติดต่อสื อสารหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา งานปฏิคม (การต้อนรับ พิธี
การ พิธีกรรม) และงานพัสดุของสถานศึกษา
5) การบริ หารและการจัดการต้องเน้นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เพือ ส่ งเสริ มความคิดริ เริ ม
สร้ างสรรค์ของบุคลากร ให้กล้าคิดกล้าทํากล้าคิดนอกกรอบได้ ทุกภาคส่ วนควรมีส่วนร่ วมอย่างแม้
จริ ง โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคผลผลิตทางการศึกษา เพือประกันการได้งานทําทันทีของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
การบริ หาร “ระบบเถ้าแก่แบบเดิม” ทีรวมศูนย์การตัดสิ นในสังการโดยคนๆ เดี ยว หรื อการ
ดําเนินการประชุ มทีใฟ้ความคิดเห็นของประธานหรื อใครคนใดคนหนึ งเป็ นมติทีประชุ มจะทําไม่ได้
6) องค์กรจัดการศึกษาควรกําหนดนโยบายและสถานศึกษาทุกระดับควรมีความตกลงกับภาค
ธุ รกิ จ เอกชน อุ ต สาหกรรมทุ ก ระดับ ในการรับ เข้าฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ ในรู ป บู รณกิ จ ศึ ก ษา
และสหกิจศึกษา หรื อการฝึ กงานในรู ปแบบอืน
7) การจัดระเบียบบริ หารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลัก ทีเป็ นคณะเอกัตบุคคลในรู ป
สภาหรื อในรู ปคณะกรรมการจํานวน7 องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการประถมศึกษา
คณะกรรมการการมัธ ยมศึ ก ษา คณะกรรมการการอาชี วศึก ษา คณะกรรมการการศึกษาตลอดชี วิต
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการเทคโนโลยีเพือการศึกษา เพือพิจารณาให้ความเห็น
หรื อให้ คาํ แนะนําแก่ องค์ก รจัด การศึ ก ษามนตรี หรื อคณะองค์กรจัดการศึก ษามนตรี และมีอาํ นาจ
หน้าทีอืนตามทีกฎหมายกําหนด
8) องค์กรจัด การศึ ก ษาต้องกําหนดให้มีก ารกระจายอํานาจให้เป็ นไปตามกฎหมายกําหนด
โดยเป็ นการกระจายอํานาจครบถ้วน ในด้านการบริ หารวิชาการ การบริ หารบุคลากร การบริ หารทัวไป
การจัด ซื อ จัด จ้าง การแต่งตังและบรรจุครู อาจารย์ บุค ลาการ จะดําเนิ นการโดยส่ วนกลาง
ไม่ได้
9) องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดนโยบายการสื อสารสังการทังระบบดังเดิ ม และระบบดิจิทลั
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
10) องค์กรจัดการศึกษาต้องปรับกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้องกับการศึกษาให้ทนั สมัย
11) ทบทวนทีมาและการแต่งตังผูบ้ ริ หาร บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบ โครงสร้างการบริ หาร
สถานศึกษา ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพือให้ได้ผบู ้ ริ หารทีดี สามารถปฏิบตั ิภาระหน้าทีและความสํานึ ก
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การจัดการศึกษาไทยอย่างเป็ นอิสระ ไม่ถูกบีบให้เป็ นแบบเดียวกัน โดยกําหนดมาตรการ การประเมิน
และนโยบาย ทีส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์และความเป็ นเลิศ
12) องค์ก รจัดการศึ กษาต้องกํากับ ดู แ ลความเป็ นนิ ติเอกัตบุ ค คลของสถานศึ ก ษาเพื อมิ ให้เกิ ด
ปัญญาการละเมิดมาตรา 59 ของ พรบ.กศ.แห่ งชาติ 2542 และการทีหน่ วยงานขององค์กรจัดการศึกษา
มิ ได้มอบอํานาจตาม มาตรา 39 ในด้านการบริ หารเอกัตบุ คคล งบประมาณ และรู ปแบบสถานศึกษา
เพือนําไปสู่ ความเป็ นนิ ติเอกัตบุคคลสมบูรณ์ แบบในรู ปประชาองค์กรจัดการศึ กษา คือ องค์กรจัดการ
ศึกษามอบอํานาจให้ประชาชนดําเนินการเอง หรื อ องค์กรจัดการศึกษาประชา คือ องค์กรจัดการศึกษา
มอบงบประมาณให้เป็ นสถานศึกษาเอกชนในกํากับ (Charter Schools)
13) องค์กรจัดการศึกษาต้องกํากับดูแลการกระจายอํานาจให้มีประสิ ทธิภาพ หน่วยงานส่ วนกลาง
จะยึดอํานาจทีกําหนดไว้ใน มาตรา 39 ไม่ได้ โดยเฉพาะการโยกย้ายด้วยการซื อขายตําแหน่ง
14) องค์กรจัดการศึกษาต้องจัดระบบป้ องกันความแตกต่างในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนใน
กรุ งและหัวเมือง ในด้าน (1) ความพร้ อม รร.ในเขตเมืองดี กว่าในทุกด้าน และ (2) ความไม่เป็ นธรรม
ในการจัดสรรงบประมาณ
15) การพัฒนาทักษะสําหรับ พุทธศตวรรษ 26 โดยเฉพาะ "ทักษะการเป็ นผูน้ าํ แบบเบ็ดเสร็ จ"
Executive Functions-EF"
16) พัฒนาระบบการเงิ น งบประมาณและเงิ นทุนเพือการศึกษาของไทย เพือบริ หารและจัดการ
ให้มีความยังยืม ติดตามทวงหนี ผูก้ ยู้ มื เงินเพือการศึกษาแต่สาํ เร็ จการศึกษาแล้ว ไม่ใช้คืน
17) องค์กรจัดการศึกษาต้องพัฒนาระบบการบริ หารและจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ไม่มีวาระ
ซ่อนเร้น ไม่อาศัยมติกก.เพือประโยชน์ตนเอง
18) องค์ก รจัด การศึ ก ษาต้อ งทบทวนโครงสร้ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ควรใช้ "กระทรวง
การศึก ษา" ตามชื อเดิ ม ของกระทรวงใน พรบ การศึ กษาแห่ งชาติ 2542 เพือมิ ให้มี ภ าวะพหุ บ ัญ ชา
(Multiple commanders) คื อ ผู้บ ริ ห ารระดับ ปลัด กระทรวงและเลขาธิ ก ารหรื อ อธิ บ ดี อยู่ใ นระดับ
เดียวกัน
19) องค์กรจัดการศึกษาต้องทบทวนระบบ การบริ หารงานเอกัตบุคคลของหลายสาขาอาชีพให้
เป็ นอิสระ ปรับระบบเงิ นเดื อน ค่าตอบแทน แยกบัญชีระหว่างสาย ระหว่างสํานักงานหรื อกรม โดยมี
บัญชีเงินเดือนของตนเองและไม่ตอ้ งอิง กพ.
20) กําหนดบทบัญญัติ มิให้การสังการใดๆ เกิ ดจากคนๆ เดียว (Single command) ยกเว้นในเวลา
เกิดภัยพิบตั ิ ภาวะสงคราม หรื อภาวะฉุ กเฉิ น ทีหากรอมติทีประชุ มจากคณะเอกัตบุ คคล จะเกิ ดความ
เสี ยหายต่อองค์กร หรื อส่ วนรวม
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21) การตัดสิ นสังการต้องอาศัยอํานาจจากคณะกรรมการตามกฏหมายเท่านัน ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
จะใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าทีให้โทษ ผูท้ ีเห็นต่างหรื อคัดค้านจะกระทํามิได้ การยริ หารต้องเน้นการมี
ส่ วนร่ วม เพือสอนงานผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ และส่ งเสริ ม "พหุ กบาล" Plural Headed Leadership
22) กํา หนดที มา บทบาท และการกํากับ ดู แ ลสถานศึ ก ษาของกระทรวงศึก ษาให้ส มกับ เป็ น
องค์กรสู งสุ ดของทางการศึกษา โดยเน้นการประสานงานให้สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาควบคุม
ตนเองภายใน มากกว่า การกับกับควบคุมจากภายนอก
23) กําหนดบทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารระดับ สู งเพือให้มี ภูมิคุม้ ดี กนั “ไวรั สบ้า
อํานาจ” และ “ไวรัสทัศนะบอด” (คือมีความโลภ โกรธ หลง บังตา)
การทําหน้าทีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกระดับ ต้องมีศกั ยภาพ มีจิตวิญญาณ ความเป็ นครู สูง ไม่
เป็ นผูบ้ ริ หารทีคอยประจบเจ้านาย ไม่แสวงหาอํานาจ ไม่เล่นการเมืองในองค์กร
ผูบ้ ริ หารจะทอดทิง ละทิงโรงเรี ยน หนีโรงเรี ยนยาวนาน โดยการสังการของผูม้ ีอาํ นาจ เพือรับ
หน้าที หรื อมีบทบาทหน้าทีในสมาคม ชมรม สหกรณ์ หรื อคณะกรรมการของส่ วนราชการไม่ได้
24) องค์กรจัดการศึกษาต้องกระตุน้ พัฒนาระบบบริ หารทีเหมาะกับ เมืองไทย ไม่นาํ ระบบจาก
ต่างประเทศมาใช้โดยขาดการวิจยั ความเหมาะสมและเข้ากัน ได้ (Compatibility Research) ปั จ จุบ ัน
ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ทีสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และ ปริ ญญาเอกจากหลักสู ตรต่างประเทศนํา
หลักการทฤษฎีมาในในบริ บทไทย พิสูจน์แล้วว่า หลายเรื องไม่เหมาะกับการบริ หารงานในเมืองไทย
25) องค์ก รจัดการศึ กษาต้องทบทวนการกําหนดคุ ณ สมบัติ การแต่งตัง บทบาทหน้าที ผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งบริ หารระดับเลขาธิ การ อธิ บดี อธิ การบดี และตําแหน่งอืนระดับ 10 เป็ นต้นไป ให้เป็ นผูน้ าํ
วิชาการและวิชาชีพทีมีผลงานประจักษ์ และ เป็ นมือประสานความร่ วมมือของบุคลากรทุกฝ่ ายและทุก
คน.
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หมวด 12

การปฏิรูปเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
12.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป

ปฎิรูป เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษามี หลักการและเหตุ แห่ งการปฏิ รูป ประการ คื อ (1) ความไม่
เข้าใจแนวคิด และความหมายเทคโนโลยีการศึกษา (2) ความไม่เข้าใจขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา
(3) การขาดความตระหนักในความสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะมิติที 3 และองค์ประกอบ
สําคัญของไตรยางค์วิชาชี พ และ (4) ความจําเป็ นทีจะต้องปรับให้เทคโนโลยีการศึ กษาเป็ นวิชาชี พที
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและมีครู อาจารย์และบุคลากรเทคโนโลยีการศึกษา
12.1.1 แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา--เทคโนโลยีก ารศึกษาในฐานะศาสตร์ ทีว่า ด้วยวิธีการ
เป็ นการประยุ ก ต์แ นวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ (วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ) แนวคิ ด ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ (จิตวิทยา มานุ ษยวิทยา สังคมวิทยา นิ เทศศาสตร์ ) และแนวคิดปั ญญาทัศนศาสตร์
(จิตปั ญญาศึกษา ทฤษฎีผุดรู ้นิยม และญาณวิทยา) เพือมาใช้ในปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการศึกษาด้วย
การจัด ระบบและออกแบบระบบ การกําหนดรู ป แบบพฤติ ก รรม การพัฒ นาวิธี ก ารและเทคนิ ค
การศึกษา การสื อสารการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การจัดการทางการศึกษา และการ
ประเมินทางการศึกษา
1) แนวคิดทางวิท ยาศาสตร์ กายภาพ (Physical Science Concepts) เป็ นแนวคิด ที เกี ยวกับการ
ประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
มาใช้ในการประดิ ษฐ์เครื องมืออุปกรณ์ ทางการศึกษา โดยนักเทคโนโลยีการศึกษาได้พฒั นาวัสดุ (สิ ง
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สิ นเปลือง เช่น ชอล์ก กระดาษ ดินสอน ฯลฯ และอุปกรณ์ (เครื องมือทีมีความคงทนถาวร เช่น เครื อง
ฉาย เครื องเสี ยง โต้ะ เก้าอี กระดาน ฯลฯ)
2) แนวคิ ดและหลัก การทางพฤติ กรรมศาสตร์ (Behavioral Science Concepts) เป็ นแนวคิดที
เกียวกับกับพฤติกรรมมนุ ษย์ ทีไม่สามารถวัดหรื อสังเกตได้ง่ายด้วยวิทยาศาสตร์ กายภาพ มาใช้ในการ
ออกแบบระบบการศึกษาและการเรี ยนการสอน ได้แก่ หลักการทางจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา
นิเทศศาสตร์)
3) แนวคิดและหลักการทางปั ญญาทัศนศาสตร์ (Illuminating Science Concepts) เป็ นแนวคิด
ทีเกียวกับการประยุกต์สภาวะทีไม่สามารถสังเกตหรื อพบเห็ นด้วยหู ตา จมูก ลิ น และสัมผัสทางได้มา
ใช้ในการวิเคราะห์ พฤติกรรมทีลึกซึ ง ได้แก่ หลักการทางจิตปั ญญาศึกษา (Contemplative Education)
ญาณวิทยา (Epistemology) และผุดรู ้นิยม (Enlightenment) มาวิเคราะห์และออกแบบระบบการศึกษา
และการเรี ยนการสอน
ดังนัน เทคโนโลยีการศึกษา จึงมิได้จาํ กัดเพียง “สื อ” อย่างทีนักการศึกษาไทยส่ วนใหญ่เข้าใจ
หรื อ มิ ใ ช่ แ ยกส่ วนกับ เทคโนโลยีก ารศึ ก ษา เช่ น ที มัก พู ด กัน ว่า “สื อและเทคโนโลยี ” แต่ สื อเป็ น
องค์ประกอบหนึงของกระบวนการสื อสาร ซึ งเป็ นแขนงหนึงของเทคโนโลยีการศึกษา
12.1.2 ความไม่เข้าในขอบข่ายเทคโนโลยีการศึ กษา เทคโนโลยีการศึกษามิได้จาํ กัดเพียงแค่
“สื อการศึกษา” เท่านัน แต่มีขอบข่ายครอบคลุ ม 3 มิติ คือ มิติดา้ นสาระ7 ขอบข่าย (ระบบ พฤติกรรม
วิธี การ การสื อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การจัดการ และการประเมิน ) มิติด ้านภารกิ จ 3 ขอบข่าย
(เทคโนโลยีการบริ หาร เทคโนโลยีการสอน แลเทคโนโลยีการบริ การ) และมิติดา้ นบริ บท (เทคโนโลยี
ในระบบโรงเรี ยน เทคโนโลยีนอกระบบโรงเรี ยนและการศึกษาตามอัธยาศัย เทคโนโลยีการเผยแพร่
และฝึ กอบรม และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล) เป็ นการนําเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ 4 ขอบข่ าย
รวม ทังสิ น84 เรื อง แต่นกั การศึกษาไทยส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจ จึงให้ความสําคัญที “สื อการศึกษา” อย่าง
เดียว จึงไม่มีบุคลากรกลุ่มใดมาเป็ น “เจ้าภาพ” ในการพัฒนาระบบ การกําหนดรู ปแบบพฤติกรรมครู
และนักเรี ยน การพัฒนาวีธีการสอนแบบใหม่ๆ (นักการศึกษาไทยจึงอ้าแขนรับวีธีการจากต่างประเทศ
อย่างไฟไหม้ฟ าง เช่ น Backward design, Flipped Classrooms, BBL, STEM) การพัฒ นาเทคนิ คการ
สื อสาร การพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมกับคนไทย การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนา
ระบบการประเมินการศึกษาทีเหมาะสมกับบริ บทไทย
12.1.3 ความไม่เข้าใจความสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษาในฐานมิติที 3 ของการศึกษาและ
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“ไตรยางค์วชิ าชีพ” (Professional Triads)
1) เทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาในนัยเดียวกับเทคโนโลยี
การแพทย์ เทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ เทคโนโลยีการศึกษา จึงเป็ นองค์ประกอบสําคัญต่อการพัฒนา
การศึกษาทีถือเป็ นมิติที 3 ทางการศึกษาทีเน้นบริ การ เพือเสริ มมิติทางบริ หาร และวิชาการ ให้การจัด
การศึกษาของชาตืมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
2) เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาครอบคลุ ม เทคโนโลยี พื นฐาน เทคโนโลยี สื อสารมวลชน
เทคโนโลยีค์แล้ว นายแพทย์และบุ คลากรการแพทย์จะขาดวัส ดุ อุป กรณ์ และวิธีก ารรักษาพยาบาล
คนไข้ได้เลย
12.1.4 ความจํา เป็ นที จะต้อ งปรั บ ให้เทคโนโลยีก ารศึ ก ษาเป็ นวิ ช าชี พ ที ต้อ งมี ใ บอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพและมีครู อาจารย์และบุคลากรเทคโนโลยีการศึกษา
การกําหนดให้เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษาเป็ นวิชาชี พชันสู ง ก็เพือประกันคุ ณภาพการ
ดําเนิ นการตามขอบข่ายและภารกิจทางการศึกษาในฐานะมิติที 3 ทางการศึกษาทีจะเสริ มคุณภาพการ
บริ หาร วิชาการ และการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพ จึงจําเป็ นต้องมีการกําหนดอัตรากําลังครู อาจารย์
และนักเทคโนโลยีการ+ศึกษาในตําแหน่งครู อาจารย์ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยหลักการและแนวคิดของเทคโนโลยีและสื อสารการศึ กษาข้ างต้ น จึงต้ องปฏิรูปเทคโนโลยี
และสื อสารการศึ ก ษา ด้ ว ยกํ า หนดแนวนโบลายและแนวทางเพื อให้ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาเป็ น
องค์ ประกอบสํ าคัญในการเพิมประสิ ทธิภาพการศึกษาของชาติ

12.2 แนวนโยบายเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
แนวนโยบายด้านเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา มี ประการ
องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดให้วิชาชี พการศึกษาประกอบด้วยองค์สาม เรี ยกว่า “ไตรยางค์วิชาชี พ
(Professional Triad) ” โดยมี สถาบันการผลิ ตนักการศึกษามือวิชาชี พ นักวิทยาศาสตร์ การศึกษา และ
นักเทคโนโลยีการศึกษา
๒) องค์กรจัดการศึกษาต้องกําหนดให้เทคโนโลยีการศึ กษาเป็ นวิชาชี พทีมี ใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพ และกําหนดให้มีอตั รา
ครู เทคโลยีการศึกษาในสถานศึกษาและอัตรานักเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
3) องค์ก รจัด การศึ ก ษาพึ ง จัด ให้ มี ก ารพัฒ นาระบบและการใช้ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับท้องถิน เพือเสริ มสร้าง
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ประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนและฝึ กอบรม
4) องค์กรจัดการศึกษาพึงพัฒนาเครื อข่ายโทรคมนาคมการศึกษาด้วยการสรรคลืนความถี สื อ
ตัวนําและโครงสร้างพืนฐานอืนทีจําเป็ นต่อการส่ งวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม
เทคโนโลยีและสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื อสารในรู ปอืน เพือใช้ประโยชน์สําหรับการศึกษาภค
วันตภาพ (Ubiquitous Education)
5) ให้มีการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษาตามข้อ (2) ทังด้านผูผ้ ลิต และผูใ้ ช้
เทคโนโลยีเพื อการศึ ก ษา เพื อให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และทัก ษะในการผลิ ต รวมทังการใช้
เทคโนโลยีทีเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิ ทธิภาพ
6) องค์ก รจัด การศึ ก ษาต้องกําหนดให้ ค รู อาจารย์ และผู เ้ รี ย นมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ การพัฒ นาขี ด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในโอกาสแรกทีทําได้ เพือให้มีความรู ้และทักษะเพียง
พอทีจะให้ครู อาจารย์ใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์แก่นกั เรี ยน
นิสิต นักศึกษ
7) กํา หนดให้ ส ถานศึ ก ษาและสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ประยุ ก ต์ ใ ช้เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาให้
ครอบคลุม7 ขอบข่อบข่าย ได้แก่ การจัดระบบและออกแบบระบบ การกําหนดรู ปแบบพฤติกรรม การ
พัฒนาวิธี การและเทคนิ คการศึ ก ษา การสื อสารการศึก ษา การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การ
จัดการทางการศึกษา และการประเมินทางการศึกษา

12.3 แนวทางปฏิรูปเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา

สถานศึ ก ษาและสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต้อ งกําหนดแนวทางด้านเทคโนโลยีแ ละสื อสารการศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับแนวนโยบาย ดังนี
1) กําหนดให้เทคโนโลยีก ารศึ กษา เป็ นหนึ งในสามองค์ป ระกอบของวิชาชี พการศึกษา คื อ
“ไตรยางค์วิ ช าชี พ (Professional Triad) ” เยี ยงวิ ช าชี พ ชันสู งอื น เช่ น วิ ช าชี พ การแพทย์ วิ ช าชี พ
การเกษตร องค์กรจัดการศึก ษาต้องกําหนดให้ การปฏิรูป ระบบฝึ กหัด ครู ข องวิท ยาลัยครู คณะครุ
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ โดยจัดให้ครบตาม ในนัยยะเดียวกับด้านการแพทย์ เมือมีคณะแพทย์ (Faculty of
Medicine) และวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (Faculty of Medical Science) แล้ว ก็จะต้องมี คณะเทคโนโลยี
การแพทย์ (Faculty of Medical Technology) อยู่ดว้ ย ดังนันด้านการศึกษาจึงดวรปฏิรูปด้วยการ ปรั บ
ฐานะคณะครุ ศาสตร์ หรื อศึกษาศาสตร์ เป็ นวิทยาลัยการศึกษา หรื อวิทยาลัยคุรุศาสตร์ หรื อวิทยาลัยคุรุ
ศึกษา หรื อ วิทยาลัยครู โดยมี 3 สํานักวิชา หริ อ คณะวิชาในวิทยาลัย คือ
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(1) “สํานั ก วิช าประสบการณ์ วิช าชี พ การศึ ก ษา” (School of Professional Education) เป็ น
สํานักทีให้ประสบการณ์และการฝึ กวิชาชีพ ทีเน้นการปฏิบตั ิวชิ าชีพการสอน
(2) “สํ า นั ก วิ ช าวิ ท ยาการศึ ก ษา” หรื อ “สํ า นั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารศึ ก ษา” (School of
Educational Science) เป็ นคณะทีทําหน้าทีให้ความรู ้วชิ าการและวิชาครู
(3) “สํานักวิชาเทคโนโลยีการศึ กษา” (School of Educational Technology) เป็ นสํานัก ที ให้
ความรู ้ และประสบการณ์ ด ้านการจัดระบบ พฤติก รรม วิธีการ กระบวนการสื อสาร สภาพแวดล้อม
การศึกษา การจัดการ และการประเมิน เพือทําหน้าทีผลิ ตนวัตกรรม จัดทํา จัดหาระบบการศึกษา และ
เทคนิ ควิธีการ พร้อมทังเครื องมืออุปกรณ์ในการช่ วยให้ครู อาจารย์สามารถดําเนิ นการสอนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ในนัยเดียวกันกับบุคลากรเทคนิคการแพทย์ทีวางแผน เตรี ยมการ จัดวัสดุ อุปกรณ์ และ
สถานทีสําหรับการดูแลคนไขของนายแพทย์
2) ในการจัดให้เทคโนโลยีการศึกษา ทีเป็ นวิชาชี พทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชี พ
(1) กํา หนดให้ มี อัต ราครู เทคโลยี ก ารศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาและอัต รานัก เทคโนโลยี
การศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดเป็ นสายวิชาการทีสามารถดํารงวิทยาฐานะครู อาจารย์ใน
สถานศึ ก ษา และตํา แหน่ ง อาจารย์ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ดังทีถือปฏิ บตั ิในโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทื มหาวิทยาลัยเปิ ด
ประเทศอังกฤษมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช และมหาวิทยาทางไกลในทุกประเทศ
(2) ให้ครู เทคโลยีก ารศึกษาในสถานศึ กษาปลอดจากภาระงานสอนนักเรี ยน เพือจะได้มี
เวลาในการปฏิ บ ตั ิงานประจําใน “ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา” ในการทําหน้าที พัฒนานวัต กรรมการ
เรี ยนการสอน พัฒ นาและจัดหาวิธีก ารสอนใหม่ๆ สื อการสอนและภาระงานการแนะนําครู อาจารย์
เกียวการใช้สือการสอน การผลัตชุดการสอน และการจัดหาเครื องช่วยสอนสําหรับครู อาจารย์
3) ในการจัดให้มีการพัฒนาระบบและการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
จังหวัด อําเภอ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับท้องถิน เพือเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการ
สอนและฝึ กอบรม มีแนวทางดังนี
(1) ให้จดั ตัง “หน่ วยเทคโนโลยีการศึ กษา” ในสถานศึ กษา หรื อ “ศู นย์ฝสํานักเทคโนโลยี
การศึกษา” ในสถาบันอุดมศึกษา
(2) มี อตั ราครู เทคโนโลยีก ารศึ ก ษาที มี ค วามเชี ยวชาญในการจัด ระบบและพัฒ นาระบบ
การศึกษาประจําสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
4) ในการพัฒนาเครื อข่ายโทรคมนาคมการศึกษา มีแนวทางดังนี
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(1) องค์ ก รจัด การศึ ก ษาจัด สรรคลื นความถี สื อตั ว นํ า และโครงสร้ า งพื นฐานทั ง
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ เพือการศึกษา โดยจัดตังสถานี วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุทศั น์เพือ
การศึกษาในรู ปเครื อข่ายกระจายอยูท่ วประเทศ
ั
(2) จัดสรรคลื นความถี สื อตัวนําและโครงสร้างพืนฐานด้านอิ เล็กทรอนิ กส์ โทรคมนาคม
เช่น เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
(3) วางเครื อข่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื อสารในทุกรู ปแบบเพือใช้
ประโยชน์ สํ า หรั บ การศึ ก ษาภควัน ตภาพ (Ubiquitous Education) ในการกระจายให้ ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ แ พร่ กระจายไปทุ ก ที ทุ ก เวลาสําหรั บ การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และ
การศึ กษาตามอัธ ยาศัย เพือบริ การวิชาการและการทนุ บาํ รุ งศาสนํา ศิ ล ปะและวัฒนธรรมในบริ บ ท
ความรับผิดชอบของสถานศึกษาหรื อสถาบันอุดมศึกษา
5) ในการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษาตามข้อ (2) ให้ดาํ เนินการดังนี
(1) พัฒ นาบุ ค ลาการด้านผูพ้ ฒ
ั นาระบบการศึ ก ษา การเรี ย นการสอน วืธี การและเทคนิ ค
ออกแบบการสื อสาร ผลิตสื อ จัดสภาพแวดล้อมห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการ จัดการเรี ยนการสอน และ
การประเมิน
(2) พัฒนาบุคลาการด้านผูใ้ ช้ผลผลิตเทคโนโลยีเพือการศึกษา เพือให้มีความรู ้ ความสามารถ
และทักษะในการผลิต รวมทังการใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพ
(3) ให้ส ถานศึ ก ษาทุ ก ระดับ และสถานศึ กษาบรรจุ น ัก เทคโนโลยีการศึ ก ษาเพือทําหน้าที
จัดระบบและออกแบบการสอน ศึกษาวิจยั พฤติกรรมการเรี ยนการสอน พัฒนาเทคนิคและวิธีการสอน
การสื อการการสอน การจัด สภาพแวดล้อ มการศึ ก ษา การจัด การเรี ย นการสอน และการประเมิ น
การศึกษา เพือเสริ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร วิชาการ และบริ การ
(4) ให้ น ั ก เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาร่ วมพัฒ นาการสอนของครู อาจารย์ และการเรี ย นของ
นักเรี ยนนักศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
(5) กําหนดให้เทคโนโลยีการศึกษาเป็ นวิชาชีพทีต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชี พ
6) องค์ก รจัด การศึ ก ษาต้องกําหนดให้ ค รู อาจารย์ และผู ้เรี ยนมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ การพัฒ นาขี ด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในโอกาสแรกทีทําได้
(1) พัฒนาครู อาจารย์ให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอทีจะใช้เทคโนโลยีเพือการศึกษาในการ
ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์แก่นกั เรี ยน นิสิต นักศึกษา
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(2) พัฒนานักเรี ยนนักศึกษาให้สามารถแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื องตลอดชีวิต
(3) พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาให้เป็ นเครื องมือการจัดการศึกษาภควันตภาพทีจะให้ความรู ้
และประสบการณ์ ไปปรากฏอยู่ทุกแห่ งหนทุกเวลา ให้น ักเรี ยน นิ สิต นักศึกษาและประชาชนเข้าถึ ง
แหล่งความรู ้ไม่จาํ กัดด้วยเวลาและสถานที เพือรองรับการศึกษาแห่งอนาคตต้องเปิ ดกว้าง
7) กํา หนดให้ ส ถานศึ ก ษาและสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ประยุ ก ต์ ใ ช้เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาให้
ครอบคลุม7 ขอบข่อบข่าย ได้แก่ การจัดระบบและออกแบบระบบ การกําหนดรู ปแบบพฤติกรรม การ
พัฒนาวิธี การและเทคนิ คการศึ ก ษา การสื อสารการศึก ษา การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา การ
จัดการทางการศึกษา และการประเมินทางการศึกษา
(1) ด้านการจัดระบบและการออกระบบการศึกษา
ก) ให้ พ ฒ
ั นาระบบการศึ ก ษาประจําสถาบัน และจัด ทําแผนแม่บ ทวิช าการระดับ สถาบัน
(Academic Master Plan‐AMP) เพือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการศึกษาเป็ นของตนเอง เช่น ระบบ
การสอนทางไกล “แผน มสธ.”
ข) องค์กรจัดการศึ กษามีนโยบาย รับรอง (Endorse) ระบบการสอนทีคนไทยพัฒนาขึน เช่ น
(1) ระบบการสอนแบบศูนย์การเรี ยน (2) ระบบการสอนแบบอริ สัจสี (3) ระบบการสอนแบบเบ็ญจ
ขัน ธ์ (4) ระบบการสอนแบบอิ งประสบการณ์ (Experience-Based Approach-EBA) (5) ระบบการ
สอนอิ งประสบการณ์ ผ่านสื อสังคม (Social Media-Based Instructional System-SMEBA) (6) ระบบ
การสอนแบบสร้ างสรรค์ (Creativity-Based Learning-CBL) และ (7) ระบบการสอนแบบจิ ต ฐาน
(Mind-Based Learning: MBL) เป็ นต้น
ค) องค์ก รจัดการศึ กษาส่ งเสริ มให้ครู อาจารย์พฒ
ั นาและมีระบบการสอนส่ วนเอกัตบุคคล
(เช่น ระบบการสอน ”แผนปรี ชา” สําหรับอาจารย์ปรี ชา) เพือประกันคุณภาพการถ่ายทอดเนื อหาสาระ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามธรรมชาติของรายวิชาและศักยภาพและลีลาการสอนของอาจารย์แต่ละคน
(2) ด้านพฤติกรรมทางการศึกษา
ก) ทําการวิเคราะห์ พฤติ กรรมการถ่ ายทอดความรู ้ และทําการวิจยั และพัฒ นาแบบจําลอง
พฤติ ก รรมของคณาจารย์ ตามภารกิ จ เพื อให้ อ าจารย์ทุ ก คนมี ค วามรู ้ ทัก ษะความชํา นาญ และ
ประสบการณ์ในการสอนอย่างมืออาชี พ และมีพฤติกรรมทีเหมาะสมก่อนเข้าห้องเรี ยน ระหว่างสอน
ระหว่างพัก สรุ ปบทเรี ยน และนอกห้องเรี ยน
ข) ทําการวิเคราะห์ พฤติ กรรมการศึ กษาเล่ าเรี ยน และทําการกวิจยั และพัฒ นาแบบจําลอง
พฤติกรรมการศึกษาเล่าเรี ยนของนักศึกษาตามภารกิจ เพือให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมที เหมาะสมในการ
เตรี ยมตัวก่ อนเข้าห้อ งเรี ยน ระหว่างเรี ยน การจดคําบรรยาย การรับ มอบหมายงาน และการศึ กษา
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ค้นคว้าในแหล่งวิทยบริ การ
ค) ทําการวิเคราะห์ พฤติก รรมการให้บริ การสนุ นบุคลากรสายสนับ และทําการกวิจยั และ
พัฒนาแบบจําลองพฤติกรรมการให้บริ การตามภารกิจแต่ละสายสนับสนุน เพือให้บุคลากรสายบริ หาร
และสายสนับสนุ นมีพฤติกรรมการบริ หารและการให้บริ การแก่คณาจารย์ แก่นกั ศึกษาและแก่ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ย ทีจะประกันคุณภาพของการจัดการศึกษา
(3) ด้านเทคนิคและวิธีการทางการศึกษา
ก) ส่ งเส ริ มการวิ จ ั ย และพั ฒ นาวิ ธี ก ารสอนและเทคนิ คการส อน ที สอดคล้ อ งกั บ
สถาบันการศึกษาเพือให้คณาจารย์มีวิธีการสอนและเทคนิ คการสอนที หลากหลายและเน้นการสอน
แบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ข) สถาบันจัดตังหน่วยพัฒนาคณาจารย์ เพือพัฒนาคณาจารย์ดา้ นวิธีการและเทคนิ คการสอน
เป็ นภารกิจหลักในการพัฒนาคณาจารย์
ค) สถาบันจัดตังสํานักหรื อศู นย์เทคโนโลยีและสื อสารการศึ กษาเพือทําหน้าทีพัฒนาระบบ
และให้บริ การด้านเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
ง) สถาบัน กําหนดตําแหน่ งอาจารย์ประจําสํานักเทคโนโลยีและสื อสารการศึ กษา และนัก
เทคโนโลยีการศึกษา
(4) ด้านการสื อสารการศึกษา
ก) องค์ก รจัด การศึ ก ษาส่ งเสริ ม การพัฒ นาและการใช้สื อครบรู ป แบบ ได้แ ก่ (ก) สื อสาร
การศึ ก ษาพื นฐาน (โสตทัศ น์ ) สํ า หรั บ การเรี ยนการสอนที ไม่ พ ร้ อ มหรื อไม่ จ ํา เป็ นท้ อ นสื อ
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโทรคมนาคม ในรู ป ของจริ ง รู ป ภาพ แผนภูมิ วิดี โอ แบบจําลองของจริ ง และ
กิจกรรมต่างๆ (ข) สื อสารสื อมวลชน เพือการศึกษา ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และนาฏการ
(ค) สื ออิเล็กทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม เพือการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ดาวเที ยม และ (ง) สื อ
พืนบ้าน (ดนตรี การร้องรํา ละคร ลิเก หมอลํา) เพือการเรี ยนการสอน
ข) อาจารย์มีทกั ษะการสื อสารอย่างเป็ นระบบ (ก) สามารถวิเคราะห์เนือหา การเลือกสื อและ
ช่องทาง และการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยน (ข) อาจารย์ มีและจัดหาสื อการสอนทีเหมาะสม ในรู ปชุ ดการสอน
ทังชุ ดการสอนแบบบรรยาย ชุ ดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม ชุ ดการสอนรายเอกัตบุ คคล และชุ ดการ
สอนทางไกล ทังแบบเผชิ ญหน้า ออนไลน์ (ค) สถาบันมีแผนและดําเนิ นการฝึ กอบรมคณาจารย์ให้
สามารถผลิตชุดการสอนทังแบบเผชิญหน้าในห้องเรี ยนและแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ง) สถาบันมีแผนและ
ดําเนิ นการจัดประชุ มปฎิ บตั ิการพิมประสิ ทธิ ภาพการสื อสารการสอน ด้วยการวิเคราะห์เนื อหาสาระ
การใช้สื อการสอน และการประเมิ น (จ) มี ก ารผลิ ตสื อการสอนในรู ป ชุ ด การสอนประจําวิช าที มี
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รู ปแบบหลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีและสื อสารการศึกษาทีหลากหลายครอบคลุ่ม เทคโนโลยีเพือ
การศึกษาทัง 4 กลุ่ม ประเภท ได้แก่ สื อโสตทัศน์ สื อสารมวลชนเพือการศึกษา สื ออิเล็กทรอนิ กส์ และ
สื อพื นบ้านอื นๆ ที เหมาะสมกับ การเรี ย นการสอน (ฉ) องค์ก รจัด การศึ ก ษากํา หนดให้ อ าจารย์
มหาวิทยาลัยมี ความรู ้ ความเข้าใจเรื องการจัดการความรู ้ และมี ระบบการจัดการเรี ยนเป็ นของตนเอง
โดยต้องพัฒนาในรู ปชุดการสอนประจําวิชาทีสอนอย่างครบถ้วน
5) ด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมการศึกษา
องค์กรจัดการศึกษากําหนดเกณฑ์ม าตรฐานและแนวทางให้ส ถานศึก ษาจัดสภาพแวดล้อม
การศึกษา ห้องปฏิบตั ิการ ห้องสมุดทีมีคุณภาพ และใช้ประโยชน์แหล่งความรู ้และสถานประกอบการ
ในชุมชนเพือเป็ นแหล่ง ดูงานและฝึ กงานของนักศึกษา
(ก) สถานศึกษาเป็ นแหล่งการเรี ยนที สมบูรณ์ สําหรับการเรี ยนภาคทฤษฎี โดยมี เอกสาร
สิ งพิมพ์ วัสดุ บนั ทึกทังในแบบแอนาลอกและแบบดิจิทลั และการเสริ มทักษะและประสบการณ์ ภาค
ภาคปฏิบตั ิ
ข) สถานศึ กษามีห้องปฏิ บ ตั ิการที มี เครื องมื อ วัสดุ อุป กรณ์ ครบและสิ งอํานวยความสะดวก
ครบถ้วน มีจาํ นวนเพียงพอ
ค) สถานศึ กษามีบ รรยากาศร่ ม รื น ร่ มเย็นและสงบสุ ข ปราศจากความขัดแย้งทางการเมือง
และความคิดเห็นจนแตกสามัคคี
ง) ห้ องสมุ ด มี ก ารพัฒ นาให้ มี ชีวิต ชี ว า และมี เอกสาร หนังสื อ และวัส ดุ บ นั ทึ ก ความรู ้ ท ัง
ออฟไลน์และออนไลน์ครบถ้วน
จ) สถาบันการศึกษามีความร่ วมมือกับแหล่งความรู ้และสถานประกอบการในชุมชนเพือให้
เป็ นแหล่งฝึ กงานนักศึกษาทังในรู ปการไปศึกษาดูงาน สหกิจศึกษา และบูรณกิจศึกษ
6) การจัดการทางการศึกษา
องค์กรจัดการศึกษากําหนดให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมีความรู ้ความเข้าใจเรื องการจัดการความรู ้
และมี ระบบการจัด การเรี ยนเป็ นของตนเอง โดยต้อ งพัฒ นาชุ ด การสอนประจําวิ ช าที สอนอย่า ง
ครบถ้วน
ก) สถาบันการศึกษามีโครงการพัฒนาการจัดการความรู ้แก่คณาจารย์ ให้อาจารย์มีการแต่ง
และเรี ยบเรี ยงตํารา และเตรี ยมบทเรี ยนเป็ นชุดการสอนทังแบบเผชิ ญหน้าและออนไลน์หรื ออฟไลน์
ข) อาจารย์มี ระบบการจัด การเรี ยนการสอนที ชัด เจน ตามวิธี ก ารและรู ป แบบการสอนที
สอดคล้องกับศาสตร์ และวิธีการในแต่ละสาขาวิชา
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7) การประเมินการศึกษา
ก) องค์กรจัดการศึกษากําหนดให้สถาบันการศึกษามีโครงการพัฒนาคณาจารย์ทีเน้นเรื องการ
ประเมินการศึกษาอย่างเป็ นระบบและครบวงจร
ข) องค์กรจัดการศึกษากําหนดเป็ นนโยบายให้รายงานผลการศึกษาทีสะท้อนความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนด้านการกระบวนการและผลลัพธ์
ค) องค์กรจัดการศึกษากําหนดวิธีตดั เกรดทีเป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ตามมาตรฐานสากล อาทิ
ระดับคะแนน A ควรจะได้จากคะแนน85% ขันไป มิใช้80% ดังทีถื อปฏิ บตั ิ ในสถานศึก ษาและมหา
วิทยาบางแห่ง
8) การนํานวัต กรรมประเภทเทคนิ ค และวิธี ก ารจากต่างประเทศมาใช้ จะต้อ งผ่านการวิจ ัย
ตรวจสอบความเหมาะสมในแง่ผลดีผลเสี ย และผลร้ายต่อระบบความคิด ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
หรื อ เมือมี กฎหมายห้ามนําพืชและสัตว์เข้าประเทศโดยไม่ตรวจสอบ ก็ยิงต้องตรวจสอบเชื อความคิด
ผิดๆ ทีไม่เหมาะสมให้เข้มงวดขึน
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หมวด 13
การปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
13.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูปการพัฒนานักวิชาชีพ

ในระยะเวลาสิ บปี ทีผ่านมา การพัฒนาวิชาชี พการศึกษาอยูใ่ นความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาที
มี ห น้าที ผลิ ตครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาอืนๆ เมื อสําเร็ จการศึ กษาระดับ ประกาศนี ยบัต ร ระดับ
ประกาศนี ยบัต รชันสู ง และปริ ญ ญาการศึ ก ษา ก็ ส ามารถประกอบวิชาชี พ การศึ กษา เช่ น วิช าชี พ
การศึกษาได้โดยไม่ตอ้ งมีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พการศึกษาจนกระทัง พ.ศ. 2546 ทําให้การเข้าสู่
วิชาชีพการศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษาและการทําหน้าที ของคุ รุส ภาในฐานะสภาวิชาชี พ
ก่อให้เกิดปั ญหาและสภาพไม่ส่งเสริ มให้การผลิตครู อาจารย์ และการออกใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ
การศึกษาหลายประการ

13.2 หลักการการพัฒนานักวิชาชีพการศึกษา
การพัฒนาครู ให้เป็ นนักวิชาชีพชันสู ง สถาบันครุ ศึกษา (วิทยาลัยครู วิทยาลัยการศึกษา คณะการศึกษา
และคณะครุ ศาสตร์) ควรจัดดังนี
1) บริ บทการพัฒนานักวิชาชีพการศึกษา ควรประกอบด้วย 3 ส่ วน ตามไตรยางค์วิชาชี พ คือ (1)
การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ คือ สํานักวิชาประสบการณ์วิชาชี พการศึกษา (2) การให้ความรู ้
ด้านวิชาการศึ กษา (วิชาครู ) และวิชาสาระทีจะนําไปสอนนัก เรี ยน คื อ สํานักวิชาวิทยาการ
การศึก ษา และ (3) ความรู ้ทีเกี ยวศาสตร์ ทีว่าด้วยวิธี การ คื อสํานักวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(โปรดดูข้อ 12.3 ในหมวด 12 เทคโนโลยีการศึกษา)
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องค์ประกอบสามส่ วนนี วิชาชีพอืนให้ความสําคัญมาก ทีจะเทียบเคียงได้ คือ (1) การผลิตนัก
วิชาชีพแพทย์ แบ่งเป็ นคณะแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะเทคโนโลยีการแพทย์ (เทคนิ ค
การแพทย์) หรื อ (2) การผลิ ตนักวิชาชี พการเหษตร แบ่งเป็ นคณะการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ การเห
ษตรหรื อคณะวิทยาการการเกษตร และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ
ทังนี ให้ พ ยายามเลี ยงการใช้ ค าํ รวมว่ า ศึ ก ษาศาสตร์ เพราะไม่ ส ะท้อ น 3 องค์ ป ระกอบ
ครบถ้ว นทัง 3 องค์ป ระกอบ โดยเฉพาะอย่างยิงเทคโนโลยีก ารศึ ก ษา นัก การศึ กษายังเข้าใจผิด ว่า
หมายถึงสื อเท่านัน จึงไม่ให้ความสําคัญ คณะศึ กษาศาสตร์ และครุ ศาสตร์ จาํ นวนมากจึงไม่เปิ ดสาขา
เทคโนโลยีการศึกษาเลย
ลองเปรี ยบเที ยบดู ว่า หากด้านการแพทย์ ขาดเทคโนโลยีการแพทย์แล้ว จะไม่มี ใครคิด ค้น
เครื องมืออุปกรณ์และวิธีการรักษาคนไข้ นายแพทย์จะรักษาคนไขได้อย่างไร เพียงสองมือกับหนึ งปาก
ไม่สามารถจะรักษาคนไขได้ ครู ก็เช่นเดียวกัน ครู จะสอนนักเรี ยนให้พน้ จาก “โรคความไม่รู้” (อวิชชา
โรคา” ได้อย่างไร หากมีเพียงสองมือและสองปาก คือ ปากสําหรับพูดกับปากกาสําหรับเขียน
แต่จุดอ่อนของ มคอ.1 สาขาการศึกษา ทีใช้ในปั จจุบนั (2560) คือ ช่ วงทีมีการพัฒ นา มคอ.1
นันไม่มี น ัก เทคโนโลยีก ารศึ ก ษาอยู่ใ นคณะกรรมการพัฒ นา มคอ.1 เลยทังๆที มี นัก วิชาการระดับ
ศาสตราจารย์หลายคน และกรรมการส่ วนใหญ่อยูใ่ นสาขาสารัตถศึกษา หลักสู ตรการสอน สายบริ หาร
ฯลฯ จึงมีการกําหนดให้นิสิตนักศึกษาทีเรี ยนการศึกษานอกระบบ และ เทคโนโลยีการศึกษาเรี ยนเอกคู่
ผลที เกิ ด ขึ นคื อ ครู เทคโนโลยี ใ นโรงเรี ย นจึ ง ต้อ งสอนหนั ง สื อด้ว ย ทําให้ ต้อ งทิ งหน่ ว ยบริ การ
เทคโนโลยีการศึกษา เมือครู มาขอใช้บริ หารสื อหรื อขอคําปรึ กษาก็ไม่มีใครอยู่ นานเข้าครู ก็ไม่มาขอใช้
บริ การ แสดงให้เห็นระบบความคิดของคณะกรรมการทีไม่เห็ นความสําคัญของเสาหลักที สามของ
วิชาชีพการศึกษา
หลังจากพัฒนา มคอ.1 จึงออกแบบการผลิ ตครู ปริ ญญา ตามความเคยชิ นทีปฏิ บตั ิกนั มาเกื อบ
ร้ อยปี ขาดการวิเคราะหฺ และเปรี ยบเทียบกับการผลิตวิชาชีพอืนทีคํานึ งถึงไตรยางค์วิชาชี พ แต่มคอ. 1
สาขาการศึกษา มิได้คาํ นึ งนถึง และทีเป็ นปั ญหาต่อคุณภาพวิชาชี พการศึกษา คือมีการกําหนดให้นิสิต
นักศึกษาทีเรี ยนเทคโนโลยีการศึกษาเรี ยนเอกคู่ ครู เทคโนโลยีจึงต้องสอนหนังสื อด้วย ทําให้ตอ้ งทิ ง
หน่วยบริ การเทคโนโลยีการศึกษา เมือครู คาํ ปรึ กษาก็ไม่มีใครอยู่ นานเข้าครู ก็ไม่มาขอใช้บริ การ แสดง
ให้เห็นระบบความคิดทีไม่เห็ นความสําคัญ ของเสาหลักที สามของวิชาชี พการศึ กษาคือ "เทคโนโลยี
การศึกษา"
2) ปั จจัยพืนฐานในการพัฒนานักวิชาชี พการศึกษา สถาบันครุ ศึกษาต้องมีอุดมการณ์ บุคลากร
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นิสิตนักศึกษาครู โครงสร้างพืนฐาน สิ งอํานวยความสะดวก อาคารเรี ยนสําหรับคณะการศึกษา คณะ
วิทยาการศึกษา และคณะเทคโนโลยีการศึกษา มีห้องเรี ยนทีมีสือการสอน (วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ)
ครบถ้วนตามประเภทห้ องเรี ยนที แตกต่ างไปตามศาสตร์ ห รื อสาขาวิ ชา แต่ที สํ าคัญ อย่างยิง ได้แ ก่
อุดมการณ์ ครู อาจารย์ และนักเรี ยนครู ระบบการพัฒนาครู และกลไก การพัฒนาครู
(1) อุดมการณ์ หมายถึงภาพเต็มทีต้องไปให้ถึง อัตสัมฤทธิ คติ (Self-Efficacy) คือความเชือมัน
ว่าจะทําได้สําเร็ จ บังคับใจให้เอาชนะอุปสรรคทีกันขวางความสําเร็ จ ประกอบด้วย ปรัชญา (แนวคิด
แนวทางการดําเนิ น การ) ปณิ ธ าน (ภารกิ จหลักที ต้องทําให้ ป รั ช ญาเป็ นจริ ง) วิสั ย ทัศ น์ (ภาพแห่ ง
ความสําเร็ จชี นําทาง) และพันธกิ จ (ความมุ่งมันตังใตทีจะแปลงภาพความสําเร็ จให้เป็ นจริ ง) ในการ
ผลิตนักวิชาชีพการศึกษา
(2) ครู อาจารย์ทีมาสอนทีมี วิญญาณความเป็ นครู เต็มใจเป็ นครู เลื อกเรี ยนครู จากดวงใจ และ
ภาคภูมิใจในความเป็ นครู และไม่หวังโลกี ยทรัพย์จากความเป็ นครู และมีความเชื อว่า การให้ความรู ้
เป็ นยอดวิชาชีพ เพราะแม้ค่าตอบแทนเป็ นเงินบาทจะน้อย แต่ส่วนชดเชยคือ อริ ยทรัพย์ คือบุญ
(3) นิ สิ ตนักศึกษาครู (Student Teachers ไม่ใช่ Teacher Students) คือ ผูท้ ีเข้ามาเรี ยนเพือเป็ น
ครู ด้วยความจริ งใจ (ไม่ใช่ ครู ทีมาเป็ นนัก ศึกษาเพือเรี ยนให้ได้ใบประกอบอาชี พ ทีบางคนใช้คาํ ว่า
Teacher Students) ปั ญ หาที พบคื อ ผูท้ ี จะมาเรี ย นครู จํานวนมากขาดวิญ ญาณความเป็ นครู และมี
สติปั ญญาอยู่ในระดับปานกลางหรื อตํากว่า จึงขาดพลังที จะช่ วยจรรโลงใจนักเรี ยนให้ยึดมันในทาง
แห่ งความดี
(4) ระบบการพัฒนาครู ครอบคลุ มองค์ป ระกอบ และขันตอนในการพัฒ นาครู เพื อเป็ นนัก
วิชาชี พ มี ความสําคัญมาก สถาบันครุ ศึก ษาต้องพัฒ นาระบบการผลิ ตครู เป็ นของตนเอง ปั ญหาของ
ระบบการผลิตครู ไทย คื อขาดระบบของตนเอง แต่ จดจําหรื อนําเอาระบบของต่ างชาติมาใช้ ผลิ ตครู ของ
ตนเอง ดังทีเคยหลงทางมากว่ าร้ อยปี
(5) กลไก เป็ นแนวปฏิ บ ั ติ ที จะนํ า พาองค์ ป ระกอบ และขั นตอนของระบบผลิ ต ครู
ประกอบด้วย
กฎระเบียบ แนวปฏิบตั ิ ข้อปฎิบตั ิ คู่มือและเอกสารสนับสนุนต่างๆ
ปั ญหาการผลิตครูของสถาบันครุ ศึกษาเป็ นผลจาการขาดระบบทีมีประสิ ทธิ ภาพ จึ งทําให้ ขาด
กลไกในการผลิ ตครู ทีจะเปลียนพฤติ กรรมนิสิ ตนักศึ กษาครู ให้ มีความรั กและศรั ทธาในความเป็ นครู
ได้ แก่ ขาดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนที ดี และขาดตัวแบบทีดี เมือมีตัวแบบทีชอบสอนด้ วยการบรรยาย
นิสิตนักศึกษาครู กจ็ ะไปสอนด้ วยการบรรยายตามตัวแบบคื ออาจารย์ ทีสอนพวกตนสมัยเรี ยนฝึ กหั ดครู
6) กระบวนการผลิ ตครู กระบวนการผลิตครู ห มายถึ ง กระบวนการและขันตอนที สถาบัน ครุ
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ศึกษาจัดหา จัด
ให้ และจัด ทํา เพือให้นิสิ ตนักศึกษาครู มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ พร้ อมทีจะออกไป
ประกอบอาชีพครู ตามแนวทางทีสถานครุ ศึกษาเห็นว่า เหมาะสมกับนักศึกษาทีสุ ด
หลักการผลิ ตครู ทีถูก ต้องคือ หาหต้องการให้นิสิตนักศึกษาครู มีพฤติกรรมการสอนและใช้
วิธีการสอน
อย่างไร สถาบันครุ ศึกษาต้องจัดกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้พฤติกรรมการสอนและวิธีการสอน
นันกับนิสิตนักศึกษาครู
ปั ญหาทีพบคื อ ในวิชาพฤติ กรรมการสอนเรื อง การสอนทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง (ทีพรบ.
การศึกษา
แห่ งชาติ ใช้ วลีว่า “ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ”) นัน อาจารย์ ทีสอนเรื อง นี ก็สอนด้ วยการบรรยายหรื อให้ อ่าน
ตํารา ทําให้ แนวคิ ดไม่ ซึมซั บเข้ าไปในพฤติ กรรมของนิสิตนักศึ กษาครู เมื อนิ สิตนักศึ กษาครู ไปสอน
นักเรี ยน ก็ใช้ วิธี การสอนด้ วยการบรรยาย ด้ วยชอล์ คกับ กระดานดํา หรื อ “ปิ งแผ่ นใส”หรื อ “ย่ าง”
สไลด์ คอมพิวเตอร์ เช่ นเดียวกับอาจารย์ ทีสอนพวกตนมา
เมื อสถาบัน ครุ ศึ ก ษาไม่ มี น วัต กรรมการสอนใหม่ ๆ ให้ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาครู ไ ด้สั ม ผัส ก็ ไ ม่
สามารถนําวิธี ก ารสอนแบบใหม่ ๆ ไปใช้ ตรงกัน ข้าม พอทราบว่า ฝรั งคิ ด วิธี การสอนแบบใหม่ ก็
นํา มาใช้ ส อน โดยไม่ ศึ ก ษาวิ จ ัย ว่าเหมาะสมกับ บริ บ ทไทยหรื อ ไม่ เมื อนํา มาใช้พ อควรกับ เวลา
ประหนึ งไฟไหม้ฟาง ก็เปลี ยนไปนําเข้าวิธีการสอนใหม่ ไม่ถึงสองปี ก็เลิ ก แล้วไปนําเข้าวิธีการสอน
ใหม่เข้ามาอีก
7) ผลลัพธ์ ของการผลิ ตครู หมายถึงการประเมินสมรรถนะ ความรู ้ ความสามารถในการสอนที
ครบวงจรและครอบคลุมทุกพิสัยทังคุ ณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะส่ วน
เอกัตบุ คคล และทักษะการสื อสาร ทีเป็ นองค์ประกอบสําคัญ ของความเป็ นครู จําเป็ นต้องมี
การประเมิน อย่างต่ อเนื องตังแต่ นิ สิ ตนัก ศึ ก ษาครู เข้าเป็ นนักศึ ก ษา การประเมิ น ผลลัพ ธ์ที
ถูกต้องคือ การประเมินจากสภาพจริ ง ในสถานการณ์การสอนจริ ง โดยการกําหนดขันตอนให้
นิสิตนักศึกษาครู ได้เข้าสู่ กระบวนการ 3 ขัน เช่นเดียวกับวิชาการแพทย์หรื อวิชาชี พอืน ได้แก่
(1) การศึกษาวิชาการศึกษา (Educational pedagogy) (2) การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ (Preteaching Clinic) และ (3) การปฏิบตั ิการสอนจริ ง (Teaching Clinic) ภายใต้การกํากับดูแลของ
ครู พีเลียงมืออาชี พ (มิใช่ การฝึ กสอน) โดยมีการประเมินผลลัพธ์ทีสอดล้องกับกระบวนการ
ผลิตครู
ปั ญหาทีพบในการประเมินประสบการณ์ วิชาชีพการศึกษาคื อ สื บเนื องจากระบบการผลิตครู ที
พบเห็นกันอยู่ในปั จจุบัน สถาบันครุ ศึกษาส่ วนใหญ่ กําหนดให้ นิสิตนักศึกษาครู ศึกษาวิชาศึกษาทัวไป
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อย่ างน้ อย 30 หน่ วยกิต และศึกษาวิชาการศึกษา จิ ตวิทยาและวิชาอื นในช่ วงสองปี แรก และมีโอกาสไป
สังเกต ในปี ที 3 และไปฝึ กสอนในปี ที 5 (เดิ มหลักสู ตร 4ปี กําหนดให้ ฝึกสอนภาคการศึกษาแรกของปี
ที 4 นักศึกษาฝึ กสอนต้ องปฏิ บัติการสอนในความดูแลของครู พีเลียง และอาจารย์ นิเทศจากสถาบันครุ
ศึ ก ษา โดยส่ วนใหญ่ ยั ง ขาดระบบการนิ เทศที ดี ทํา ให้ พฤติ ก รรมการเป็ นครู ขึ นอยู่กั บ คุ ณ ภาพ
ความสามารถและการเอาใส่ ดูแ ลของครู พี เลี ยงและคุ ณ ภาพของอาจารย์ นิ เทศก์ ยังขาดระบบการ
นิเทศก์ และการประเมินทีจะประกันคุณภาพการสอนของนิสิตนักศึ กษาครู ในช่ วงเวลา 1 ปี ทีนักศึกษา
ถูกกําหนดให้ ฝึกสอน
จากหลักการและเหตผลข้างคน จึงจําเป็ นจะต้องปฏิรูปการพัฒนานักวิชาชี พการศึกษา เพือให้
สถาบันครุ ศึกษาสามารถผลิตครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาอื นได้อย่างมีคุณภาพ

13.3 แนวนโยบายการพัฒนาวิชาชีพการศึกษา
องค์กรจัดการศึกษาต้องให้ความสําคัญในการสร้ างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่ง และผูม้ รวิญญาณความ
เป็ นนักการศึกษาอย่างมาศึกษาในสถาบันครุ ศึกษา ได้แก่วิทยาลัยการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ และคณะ
ศึกษาศาสตร์ แนวนโยบายสําคัญมีดงั นี
1) สร้างแรงจูงใจให้คนอย่างมาเรี ยนการศึกษาด้วยการให้ทุนการศึกษา และมีเงินเดือนประจําใน
แนวเดียวกับทหารและตํารวจ
2) เมื อได้รับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พการศึ กษาต้องมี เงิ น เดื อนและสวัส ดิ ก าร ไม่ด้อยกว่า
วิชาชีพชันสู งอืน เพราะครู รักษาโรคความไม่รู้หรื ออวิชชา จึงต้องใช้ความรู ้ความสามารถ จึง
ต้องมี บ ญ
ั ชี เงิ นเดื อนเอกเทศ เช่ น เดี ยวกัยอัยการและยุติธ รรม เพื อจะได้ผูท้ ีมี คุณ ธรรมและ
ความรู ้ความสามารถมาเป็ นครู อาจารย์
3) ควรกําหนดแนวทางการผลิ ตครู ปริ ญญาในทิศทางเดี ยวกับการผลิตนักวิชาชีพอืนทีได้ประสบ
ความสําเร็ จมาแล้ว อาทิ วิชาชีพแพทย์
4) ควรกําหนดเป็ นกฎหมายให้ส ถานศึ ก ษาต้องทําหน้าที เป็ นแหล่ งจัด ประสบการณ์ วิช าชี พ
การศึกษา ในขันตอนทีสถาบันครุ ศึกษากําหนด
5) การประเมิ น การผลิ ต นัก วิ ช าชี พ การศึ ก ษาควรเน้น การประเมิ น สภาพจริ ง มากกว่า การ
ประเมินด้วยการสอบ
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13.4 แนวปฏิบัติการผลิตนักวิชาชีพการศึกษา
องค์กรจัดการศึกษาต้องปรับกระบวนทัศน์การผลิตนักวิชาชีพการศึกษาโดยยึดไตรยงค์วิชาวชี พ และ
กระบวนการผลิตครู แนวใหม่ทีเน้นประสบการณ์มากกว่าภาคทฤษฎี
1) ไตรยางค์ วิ ช าชี พ องค์ ก รจัด การศึ ก ษาต้ อ งจัด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ การศึ ก ษาโดยยึ ด
องค์ประกอบหรื อเสาหลักสามเสาของวิชาชี พ เรี ยกว่า “ไตรยางศ์วิชาชี พ” (Professional Triads) เป็ น
องค์ประกอบของทีมวิชาชีพ ทีมี นกั วิชาชี พมาทํางานประสานสั มพันธ์กนั 3 ประเภท คือ การปฏิ บ ตั ิ
วิชาชี พ ศาสตร์ หรื อวิท ยาการที ใช้ในวิช าชี พ และเทคโนโลยีวิชาชี พ ตามนโยบายที กําหนดในข้อ
13.1.1
2) กระบวนการผลิ ต ครู นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาครู ที เข้าเรี ย นในคณะการศึ ก ษา จะต้อ งฝั ง ตัว ใน
สถานศึ ก ษาตังแต่ ปี ที 1 ผ่า นกระบวนประสบการณ์ วิ ช าชี พ แบบบู รณกิ จ ศึ ก ษา (Work Integrated
Education-WIE) โดยผ่านกระบวนการศึกษาหาความรู ้วิชาการศึกษาหรื อวิชาครู และวิชาเนื อหาสาระ
ทีจําเป็ นจะต้องนําไปสอนนักเรี ยนจากสํานักวิชาวิทยาการการศึกษา ศึกษาการออกแบบการสอน การ
ผลิ ต และใช้สื อการสอน การจัด สภาพแวดล้อ มในห้ องเรี ย น ที สํ า นัก วิ ช าเทคโนโลยีแ ละสื อสาร
การศึกษา และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพและการสอนจริ งจากสํานักวิชาวิชาชีพการศึกษา
การจัดการศึกษาทีควรจะเป็ นสําหรับสายการผลิตครู ควรจัด 4 แบบ แต่ละแบบมีขนตอนใน
ั
พิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตประกอบอาชี พ ครู ต่ างกัน ประกอบด้ว ย หลัก สู ต รครู 4 ปี (สู ต ร 1-2-1)
หลัก สู ต รครู 5 ปี (สู ต ร 2-2-1) หลัก สู ต รครู 6 ปี (สู ต ร 2-3-1) และแบบจบไม่ จ บปริ ญ ญาครู แต่
หลักสู ตรครู 2 ปี (สู ตร 4+2 ปี
หลักสู ตร 5 ปี ขึนไปต้องทําสารนิพนธ์หรื อวิทยานิพนธ์ หลักสู ตร 4 ปี ต้องทําวิจยั ค้นคว้าอิสระ
ระหว่างการปฏิ บ ัติการสอนจริ งในปี ที สุ ด ท้าย เน้น แนวคิ ด การ "สอนจริ ง" มิ ใช่ "ฝึ กสอน" แต่ก าร
ฝึ กสอนต้องทําในขณะศึกษา โดยผ่านกระบวนการฝึ กสอนในรู ปแบบต่างๆ อาทิ การสอนจุลภาค การ
สอนในโรงเรี ยนเสมือนจริ ง (Virtual Experience -Based Approach-VEBA) และการฝึ กประสบการณ์
ในสถานการณ์จาํ ลองรู ปแบบอืน

13.5 รู ปแบบการผลิตครูปริญญา
ให้สถานครุ ศึกษาดําเนินการตามแนวปฏิบตั ิดงั นี
1) การเรี ยกชื อสถาบั น ครุ ศึ ก ษา ควรเปลี ยนชื อเป็ น วิท ยาลัย การศึ ก ษา หรื อ "วิ ท ยาลัย คุ รุ
ศาสตร์" เพือให้สามารถจัดตังสํานักวิชา (Schools) ด้านประสบการณ์วิชาชี พ ด้านวิทยาการการศึกษา

140

และเทคโนโลยีการศึกษา
2) การจัดการศึ กษาสํ าหรั บสายการผลิตครู ควรจัด 4 แบบ แต่ละแบบมี ขนตอนในพิ
ั
จารณา
ออกใบอนุ ญาตประกอบอาชี พครู ต่างกัน ประกอบด้วย หลักสู 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
(1) หลักสู ตรครู 4 (สู ตร 1-2-1) หลักสู ตรนี ไม่เหมือนหลักสู ตรครู 4 ปี ที เคยผลิ ตครู แม้จะ ใช้
เวลาเรี ยน 4 ปี เหมื อนกัน ผูส้ ําเร้ จการศึ กษา จะได้รับ ปริ ญญา คุ รุศ าสตรบัณ ฑิ ต (ค.บ.) หรื อ ศึก ษา
ศาสตรบัณฑิต (กศษ.บ.) หากต้องการใบประกอบอาชี พต้องไปทําการสอนจริ งอีก 1 ปี ระหว่างเวลา
"สอนจริ ง" 1 ปี นิสิตนักศึกษาครู ต้องทําวิจยั ค้นคว้าอิสระ 3 นก. เป็ นวิจยั ในชันเรี ยนเพือแก้ปัญหาการ
เรี ยนการสอน (โปรดดูภาคผนวก 2 ท้ ายหมวดที 13)
(2) หลักสู ตร 5 ปี (สู ตร 2 2 1) นิ สิตนักศึกษาเรี ยน 5 ปี ได้ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ ทันที
หลัง ผ่ านการประเมิ น จากสภาวิช าชี พ การศึ ก ษา เป็ นรู ป แบบการผลิ ตครู ป ริ ญ ญา ที เน้น การ “ฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชี พ” ในสถานการณ์จาํ ลอง และ “ทําการสอนจริ ง” ในโรงเรี ยนจริ ง ภายใต้การกํากับ
ดูแลของครู พีเลียงและอาจารย์นิเทศก์ และมีการเสนอสานิ พนธ์ทีเน้นการวิจยั การเรี ยนการสอน เพือ
พัฒนาวิธีการหรื อเทคนิคการสอนใหม่ (โปรดดูภาคผนวก 2 ท้ ายหมวดที 13)
3) หลักสู ตร 6 ปี (สู ตร 2 2 2) นิสิตนักศึกษา เรี ยน 6 ปี สําเร็ จการศึกษาและผ่านการประเมิน
แล้ ว จะได้รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ การศึ ก ษาจากสภาวิ ช าชี พ การศึ ก ษา โดยจะต้ อ งทํา
วิทยานิพนธ์ เพือเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษา เน้นการวิจยั เพือพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน
ตามรู ปแบบนี จะเป็ นการผลิ ตครู ป ริ ญญาที เทียบเคี ยงแนวทางการผลิ ตแพทย์ป ริ ญญา (ตาม
สู ตร 1 2 3 คือเรี ยนเตรี ยมแพทย์ Pre-med 1 ปี ฝึ กเตรี ยมเป็ นแพทย์ Pre-clinic 2 ปี และ รักษาจริ ง Clinic
3 ปี ภายใต้การกํากับของอาจารย์แพทย์ (โปรดดูภาคผนวก 2 ท้ ายหมวดที 13)
4) หลักสู ตร 2 ปี (สู ตร (4+2) นิสิต นัก ศึก ษาสําเร็ จการศึก ษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาที
ต้องการ อาทิ วิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุ ข พยาบาล ฯลฯ มาแล้ว
เข้าศึ กษาวิชาการศึกษา 2 ปี เมื อสําเร็ จการศึ กษาและผ่านการประเมิ น จะได้รับ ใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพการศึกษาจากสภาวิชาชีพการศึกษา (โปรดดูภาคผนวก 2 ท้ ายหมวดที 13)
การผลิตครู ทงั 4 แบบนี นิ สิ ตนัก ศึกษาเป็ นคนกําหนดเอง หรื อ สถาบันครุ ศึกษาจะกําหนด
ผลิตครู ปริ ญญาแบบใดแบบหนึงก็ได้ โดยสภาวิชาชีพฯ รับรองและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
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ทุกกรณี .
3) การจัดการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษาครู ให้สถาบันคุรุศึกษา เช่น วิทยาลัยการศึกษา หรื อ
คณะครุ ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ในปั จจุบนั ปรับรู ปแบบการผลิตครู ปริ ญญา ตามแนวทางใดแนวทาง
หนึ งใน แนวทางข้างต้น โดยต้อ งฝึ กนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาครู ใ ห้มี ค วามพร้ อ ม ก่ อนไปสอนนัก เรี ยนใน
ห้องเรี ยนจริ ง ด้วยการให้เข้ากระบวนการสอนจุลภาค (Microteaching) ซึ งเคยโด่งดังเมือสี สิ บปี มาแล้ว
ทีจริ งทุกวันนีเทคโนโลยีบนั ทึกภาพทําได้รวดเร็ วกว่า น่าจะนํามาเป็ นเครื องมือสําคัญ ผูน้ าํ สมัยนัน คือ
คุณหญิงพึงใจ สิ นธุ วานนท์ วค.ธนบุรี ภายหลังมาเป็ นอธิ การ วิทยาลัยครู พระนคร และ ผศ.ดร.ชัยยงค์
พรหมวงศ์ คณะครุ ศาสตร์ จุฬา พร้ อมทังวิธีการอืน เช่นสถานการณ์ จาํ ลอง การสอนแบบกลุ่ม การจัด
ศูนย์การเรี ยน การจัดมุมวิชาการ การผลิตชุ ดการสอน รวมทังสู ตรการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ทํา
ให้คณะครุ ศาสตร์ จุฬา เป็ นต้นกําเนิดนวัตกรรมหลายประเภทในช่วง 2516-2523
(1) จํานวนนิ สิตนั กศึ กษาครู ในโรงเรี ยนหลัก ต้องมี ไม่เกิ นจํานวนครู พีเลี ยงทีจะทําหน้าที
นิเทศ นิสิต 1:4 คือ ครู พีเลียง 1 คน ดูแลนิ สิต/นิ สิตนักศึกษาครู ได้ไม่เกิน 4 คน (1:4 เป็ น
มาตรฐานแพทย์ คุรุศาสตร์ อาจเพิมจํานวนอาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษาได้ แต่ควรมีการวิจยั )
(2) การจัดการเรียนการสอน นิสิตของสํานักวิชาวิชาชีพการศึกษาต้องใช้บริ การของ 3 สํานัก
วิชาคือ
(ก) สํานักวิชาประสบการณ์ วิชาชีพการศึกษา เพือเรี ยนวิธีการสอน การวางแผนการสอน
การเตรี ยมตัวสอน การฝึ กสอนในสถานการณ์ จาํ ลอง การฝึ กสอนจริ งในโรงเรี ยนพีเลี ยง และการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ และพัฒนาสมรรถนะและทักษะการสอน ตามมาตรฐานวิชาชีพที คุรุสภากําหนด
(ข) สํานัก วิช าวิ ท ยาการศึ กษา เพื อเรี ยนวิช าศึ ก ษาทัวไป ไม่ เกิ น 20 นก (ปั จจุ บ นั สกอ.
กําหนด 30 นก. ควรลดจํานวนลง เพราะหลักสู ตรมัธยมศึกษาครอบคลุมสาระการศึกษาทัวไปมากเกิน
พอ นักเรี ยนมัธยมศึกษาบางคน สอบชุ ดวิชาไทยศึกษาผ่าน โดยทีไม่ตอ้ งเรี ยนเพิมเติม) วิชาการศึกษา/
วิชาครู จิตวิทยาการศึกษา และวิชาเนื อหาเท่าทีตามทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร ด้านวิชาเนื อหาสาระทีจะ
สอน ก็จะเรี ยนเฉพาะเนื อหาตามหลัก สู ตร ในลักษณะการสอนแบบวิเคราะห์เพื อให้นิสิ ตนักศึกษา
ออกไปเป็ นครู รุ่น ใหม่ ที ไม่ ไ ป “สอนสั ง” แต่ ไ ป “สั งสอน” ด้ว ยการสอนแบบอิ งประสบการณ์
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ และนําไปสู่ การสร้ างความเป็ น “ผูช้ าํ นาญ” ด้านเนื อหาสาระก่ อนสํ าเร็ จ
การศึกษา
(ค) สํ านั ก วิ ช าเทคโนโลยีก ารศึ ก ษา นิ สิ ต นัก ศึก ษาครู เรี ยน7 เรื อง คื อ (1) การจัด ระบบ
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ออกแบบระบบการสอน และวางแผนการสอน เพือให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาและมีระบบการสอนเป็ น
ของตนเอง เช่ น ระบบการสอนแผนปรี ช า (Preecha Plan) (2) การวิจยั และพัฒ นาพฤติก รรมครู และ
นักเรี ยน นําไปสู่ วฒั นธรรมโรงเรี ยนที ครู และนัก เรี ยนต้องปฏิ บ ตั ิ (3) พัฒ นาวิธีการและเทคนิ ค การ
สอน ประจําตัว (4) พัฒนากระบวนการสื อสาร พัฒนาทักษะการเป็ นผูส้ ่ งสาร พูดเป็ นสอนเป็ น เขียน
ตํา ราเป็ น ปรุ งแต่ ง สาร ผลิ ต สื อการสอน และเตรี ยมนั ก เรี ยนให้ เป็ นผู ้รั บ สารที ดี (5) พั ฒ นา
สภาพแวดล้อมการศึ กษา ครอบคลุ ม การพัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในห้องเรี ยนและ
ห้องปฏิบตั ิการ สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคม เพือให้โรงเรี ยนเป็ น “บ้านใน
โรงเรี ยน” ทีน่าอยู่ น่ าเรี ยน และช่ วยให้ครู ประจําชันเป็ น (6) เรี ยนการจัดการเรี ยน การจัดองค์ความรู ้
และการสร้างศูนย์ความรู ้ และ (7) เรี ยนการวัดและการประเมินครบวงจร นอกจากนี นิ สิตนักศึกษาใน
สํานักวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จะเรี ยนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
เพือให้ครู สามารถใช้ในการถ่ายทอดเนื อหาสาระ ด้วยสื อการสอนทีเหมาะสม เรี ยนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื อสารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น เดี ยวกับ การแพทย์ หากขาดเทคโนโลยีก ารแพทย์
แพทย์ก็ไม่มี เครื องเอกซเรย์ เครื อง MRI เครื องมื อรักษาพยาบาล ครู ก็ ไม่มี เครื องมื ออุป กรณ์ และสิ ง
อํานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอน ครู ก็จะไม่ถูกปล่อยให้สอนตามยะถากรรม
4) ทางเลือกอาชี พสํ าหรั บนักวิชาชี พ การศึ กษา ตามแนวคิ ดใหม่นี ผูส้ ํ าเร็ จมัธยมศึ กษาจะมี
ทางเลือก 3 ทาง คือ
(1) เป็ น "ครู สอนวิชาการ" เพือสอนวิชา/สาระภาษาไทย วิทย์คณิ ต สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์
ศิลปศึ กษา หรื อ วิชาบู รณาการไม่อิงสาระแต่อิงประสบการณ์ สามารถสมัตรเป็ นนิ สิ ตนักศึกษาใน
"สํานักวิชาวิชาชี พการศึกษา" ในวิทยาลัยการศึกษา หรื อ วิทยาลัยคุรุศาสตร์ สําเร็ จแล้วได้รับปริ ญญา
"การศึ ก ษาบัณ ฑิ ต " (กศ.บ) หรื อ "คุ รุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต " (ค.บ.) สาขาวิ ช าชี พ การศึ ก ษา และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบอาชีพครู สายผูส้ อน
(2) เป็ น "ครู วิ ท ยาการศึ ก ษา" ไม่ ส อนนั ก เรี ย น แต่ ใ ห้ ค ํา แนะนํ าเนื อหาสาระหรื อ แหล่ ง
วิ ท ยาการแก่ ค รู และศึ ก ษานิ เทศก์ สามารถเข้า เรี ย นใน "สํ า นัก วิ ช าวิท ยาการศึ ก ษา" (School of
Educational Sciences) ในวิท ยาลัยการศึ กษา หรื อ วิท ยาลัยคุรุศาสตร์ รับ ใบอนุ ญาตประกอบอาชี พ
"ครู ส ายวิช าการ" สํ าเร็ จ แล้ว ได้รับ ปริ ญ ญา ◌ ี◌ึ ◌ั ◌ิ "การศึ ก ษาบัณ ฑิ ต " (กศ.บ) หรื อ "คุ รุศ าสตร
บัณฑิต" (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาการศึกษา และได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพครู สายวิทยาการศึกษา
(3) เป็ น "ครู เทคโนโลยีการศึกษา" ไม่สอนนักเรี ยนแต่แนะนําครู เพือช่วยออกแบบการสอน
ปรับพฤติกรรม คิดวิธีการสอนหรื อเทคนิ คการสอน ออกแบบการสื อสาร (ไม่เฉพาะผลิตหรื อจัดหาสื อ
อย่างเดี ยว) ออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรี ยน (เข้าไปช่ วยครู จดั ห้องเรี ยนตามวิธีการสอนทีครู
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เลือก) ออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนช่วยครู สอน และออกแบบการประเมินนักเรี ยน เข้าเรี ยนใน
"สํานัก วิช.าเทคโนโลยีการศึ ก ษา" (School of Educational Technology) ในวิท ยาลัยการศึ ก ษา หรื อ
วิท ยาลัย คุ รุศ าสตร์ สําเร็ จแล้วได้รับ ปริ ญ ญา "การศึ กษาบัณ ฑิ ต" (กศ.บ) หรื อ "คุ รุศาสตรบัณ ฑิ ต"
(ค.บ.) และได้รับใบอนุ ญาตประกอบอาชีพ "ครู สายเทคโนโลยีการศึกษา"

ภาคผนวก หมวด

แนวทางการผลิตแพทย์ปริญญา ( ปี ) ตามสูตร -2-3
การปฏิบตั ิวิชาชีพแพทย์ ดําเนินการตามแนวทางแพทยศาสตร์ ทีถือว่า พัฒนาวิชาชีพแพทย์ได้ดีทีสุ ด
ใช้สูตร

คือ

) เรี ย นเตรี ย มแพทย์ ปี (Pre-Med) สอนโดยคณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์แ ละหรื อ คณะ
วิทยาศาสตร์
) เรี ยนวิชาฝึ กเป็ นแพทย์ ปี (Pre-Clinical) สอนโดยคณะแพทย์ เพือฝึ กรัก ษากับ หุ่ น หรื อใน
สถานการณ์จาํ ลอง และ “อาจารย์ใหญ่” (ศพทีมีผอู ้ ุทิศให้โรงพยาบาล)โดยต้องฝึ กให้ครบทุกสาขา (
สาขาวิชา เช่น อายุรเวช สู ติเวช ศัลยกรรม กุมารเวช นิติเวช จิตเวช ฯลฯ)
) ทําหน้าทีแพทย์ ปี ระหว่างปี ที - นิ สิตนักศึกษาแพทย์ ใน ปี แรก (ปี -5) ต้องปฏิ บตั ิตน
เป็ นหมอจริ งๆ ภายใต้การดู แลของอาจารย์หมอพีเลียง โดยต้องไปประจําทีโรงพยาบาลหลัก อาจไป
รัก ษาคนไข้ทีโรงพยาบาลสมทบ และโรงพยาบาลชุ ม ชนในสาขาที โรงพยาบาลหลัก ขาด เพือให้มี
“Medical Cases” ครบทัง สาขา โดยในปี ที และ เป็ นการรัก ษาโดยการดู แลของอาจารย์หมอ
อย่างใกล้ชิดในกรณี ง่ายๆ แต่ปีที เป็ นการรักษาในสภาพจริ งด้วยตนเอง
เงื อนไขสภาแพทย์ ประการ ก่ อนเปิ ดสอนต้อ งได้รับ อนุ ญ าตจากแพทยสภา คื อ ต้อ งมี
โรงพยาบาลหลัก มหาวิทยาลัยพีเลียง และมีคณะแพทย์
การประยุต์แนวทางการผลิตแพทย์ สําหรับการการผลิตวิชาชีพการศึกษา
เมื อนําแนวคิดของแพทย์มาใช้ในการผลิ ตครู ปริ ญญา ก็สามารถดําเนิน การตามเงื อนไขสภา
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วิชาชี พ ประการ คือ ( ) มีมหาวิทยาลัยพีเลียง คือ มหาวิทยาลัยทีมีคณะคุรุศาสตร์ หรื อ ศึกษาศาสตร์
มาอย่างน้อย ปี สายพยาบาลกําหนดต้องมีมหาวิทยาลัยพีเลียงทีมีคณะพยาบาลมาแล้ว ปี ( ) มี
โรงเรี ยนพีเลียงทีจะรับนิ สิตครู (ไม่เรี ยกนิ สิตฝึ กสอน เพราะต้องไปสอนจริ งๆ การฝึ กสอนต้องทําใน
สถานการณ์ จ ํา ลองที คณะการศึ ก ษา) โรงเรี ยนพี เลี ยงจะรั บ นิ สิ ต ครู /นิ สิ ตนั ก ศึ ก ษาครู (Student
Teachers) เพือทําการสอนในปี สุ ดท้าย และ ( ) วิทยาลัยการศึกษา หรื อ คณะการศึกษา คณะคุรุศาสตร์
ภาคผนวก 2 หมวด 13

การจัดโปรแกรมการศึกษาสํ าหรับการผลิตครู ปริญญา
1. หลักสู ตร 4 ปี
โปรแกรมการศึกษา ปี ที 1 - 4
ปี ที 1 เรี ยนวิชาการศึกษา/วิชาครู (Pedagogy) 1 ปี (ไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาศึกษาทัวไป เพราะนิสิตนักศึกษาครู เรี ยน
วิชาศึ กษาทัวไปในระดับ มัธยมศึกษามาแล้ว และครู ไม่ตอ้ งไปปรับตัวกับวิชาชี พอืนเพราะจะต้องสอนวิชารอบด้าน
อยูแ่ ล้ว)
ปี ที 2-3 เรี ยนวิชาสาระทีจะนําไปใช้สอน เตรี ยมการสอนและฝึ กสอนแบบจุลภาคเป็ นเวลา 2 ปี (ไม่ให้นิสิต
นักศึ ก ษาไปเรี ยนวิชาเนื อหาจากคณะอัก ษรศาสตร์ /มนุ ษ ยศาสตร์ หรื อ วิท ยาศาสตร์ แต้ให้สํานักวิช าวิท ยาการ
การศึกษาเปิ ดสอนเอง เฉพาะสาระตามหลักสูตรเท่านัน ถ้าไปเรี ยนกับคณะอืน ส่วนใหญ่เรี ยนมาแล้ว ไม่ได้นาํ ไปใช้
สอนเลย)
ปี ที 4 ทําการสอนจริ ง (1 ปี ) ในโรงเรี ยนพีเลียงทีสภาวิชาชีพฯ รับรอง (ได้รับเงิ นเดือนกึงหนึ งของอัตราขัน
ตํา) เมื อเรี ย นครบ 4 ปี ได้รับ ปริ ญ ญาตรี แ ล้ว หากต้องการใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ต้อ งทําการสอนจริ งใน
สถานการณ์จริ ง และได้รับเงินเดือนเต็มอัตราระดับปริ ญญาตรี 1 ปี สภาวิชาชีพการศึกษา ต้องส่งเจ้าหน้าทีมาประเมิน
ผ่านแล้วจะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2. หลักสู ตร 5 ปี
โปรแกรมการศึกษา ปี ที 1 – 5
ปี ที 1 เรี ยนวิชาการศึกษา/วิชาครู ขนต้
ั น (ไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาศึกษาทัวไป)
ปี ที 2 เรี ยนวิชาการศึกษา/วิชาครู ขนสู
ั ง และวิชาเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
ปี ที 3 (1) เรี ยนวิชาสาระทีจะนําไปใช้สอน วิชาเอก 1 เรี ยนวิธีการสอน เตรี ยมการสอน และฝึ กสอนจุลภาค
สําหรับวิชาเอก 1 (2) ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานการณ์จาํ ลองวิชาเอก 1
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ปี ที 4 (1) เรี ยนวิชาสาระที จะนําไปใช้สอน วิชาเอก 2 เรี ยนวิธีการสอน การเตรี ยมสอน ฝึ กสอนแบจุลภาค
สําหรับวิชาเอก 2 (2) ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานการณ์จาํ ลองวิชาเอก 2
ปี ที 5 ทําการสอนจริ ง (Teaching Clinic) ในโรงเรี ยนพีเลียงทีมีเปิ ดทําการตังแต่ 20 ปี ขึนไปทีสภาวิชาชีพฯ
รับ รอง โดยสอนจริ ง 1 ปี เมื อสําเร็ จการศึ กษา จะได้รับ ปริ ญญา ค.บ. ศษ.บ หลังผ่านการประเมิ น ก็ จ ะได้รับ ใบ
ประกอบวิชาชีพ
ตามรู ปแบบนี สํานักวิชาวิชาชี พการศึกษา จะกําหนดให้นิสิตนักศึ กษาครู เรี ยนวิชาสาระที จะนําไปสอน
ภายในสํานักวิชาวิทยาการการศึกษา (School of Professional Educational Science) สํานักวิชาวิชาชีพการศึกษา จะไม่
ส่งนิ สิตนักศึกษาไปเรี ยนวิชาเนื อหาจากคณะอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรื อคณะวิทยาศาสตร์ เพราะนิ สิตนักศึกษา
จะเสียเวลาเรี ยนเนือหาสาระตามหลักสูตรของคณะนันๆ ส่ วนใหญ่วิชาทีเรี ยนมาแล้ว ก็นาํ ไปใช้สอนไม่ได้เพราะลุ่ม
ลึกเกินระดับประถมศึกษาหรื อมัธยมศึ กษา สํานักวิชาวิทยาการการศึ กษาจะให้นิสิตนักศึกษาเรี ยนวิชาเนื อหาตาม
หลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพือให้นาํ ไปสอนระดับประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษา เมือสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจะเข้าเรี ย นใน “สํา นั ก วิช าวิ ช าชี พ การศึ ก ษา” ที มี ห น้ า ที สอนวิช าวิธี ก ารสอน การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จาํ ลอง (Teaching Simulations) หรื อการสอนจุลภาค (Microteaching) หลังจาก
การ “ฝึ กสอน” ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดแล้ว ก็จะไป “ทําการสอนจริ ง” ในโรงเรี ยนที สภาวิชาชีพการศึกษารับรอง เมื อ
นิสิตนักศึกษาครู ที ประสงค์จะเป็ นครู เทคโนโลยีการศึกษา หรื อเป็ นนักเทคโนโลยีการศึกษา ให้เข้าเรี ยนทีสํานักวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา เมือสําเร็ จการศึกษาแล้ว ก็ไปทําหน้าทีเป็ นนักออกแบบระบบการสอน วิจยั พฤติกรรม (ร่ วมกับ
นักจิตวิท ยาการศึ กษา) คิดค้นนวัตกรรมด้านวิธีการสอน จัดกระบวนการสื อสาร จัดสภาพแวดล้อมการศึ กษา การ
จัดการความรู้ การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมิน
ในระหว่างปฏิบตั ิการสอนจริ ง นิสิตนักศึกษาครู จะต้องมีสารนิพนธ์ทีเกียวกับการเรี ยนการสอนอย่างน้อย 1
งาน

3. หลักสู ตร 6 ปี
โปรแกรมการศึกษา ปี ที 1 – 6
ปี ที 1-2 เรี ยนรายวิชาการศึกษา/วิชาครู จากสํานักวิชาวิทยาการการศึกษา และรายวิชาพืนฐานเทคโนโลยี
และสื อสารการศึกษา จากสํานักวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาศึกษาทัวไป)
ปี ที 3-4 เลือกเรี ยน 2 สาขาวิชาคือ
(1) สาขาประถมศึ กษา เรี ยนรายวิชาเนื อหาสาระ 4 วิชาเอก สาขามัธยมศึกษาเรี ยน 2 วิชาเอก ที สํานักวิชา
วิทยาการการศึกษา
(2) เรี ยนรายวิชาการพัฒ นาระบบการสอนและออกแบบการสอน รายวิชาพัฒ นาการสอนประจําตัวครู
รายวิชาการวิจยั และพัฒนาพฤติกรรมครู และนักเรี ยนที จะนําไปสู่ วฒั นธรรมโรงเรี ยนที ครู และนักเรี ยนต้องปฏิบตั ิ
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รายวิชาการพัฒนาวิธีการและเทคนิ คการสอนประจําตัว รายวิชาการพัฒนากระบวนการสื อสาร รายวิชาการพัฒนา
สภาพแวดล้อมการศึกษา การเรี ยนการจัดการเรี ยน รายวิชาการจัดองค์ความรู ้และการสร้างศูนย์ความรู ้ และรายวิชา
การเรี ยนการวัดและการประเมินครบวงจร ทีสํานักวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(3) เรี ยนวิช าการวางแผนการสอน วิชาการพัฒ นาวิธี ก ารสอน วิช าการฝึ กสอนในสถานการณ์ จาํ ลอง
วิชาการสอนแบบจุลภาค เพือให้พร้อมสําหรับการสอนในปี ที 5-6 โดยเรี ยนทีสํานักวิชาชีพการศึกษา
ปี ที 5-6 ปฏิ บ ัติการสอนจริ งในโรงเรี ยน 2 ปี สาขาประถมศึ กษาปฏิ บตั ิ การสอน 4 วิชา ปี ละ 2 วิชา ส่ วน
สาขามัธยมศึ กษา ปฏิ บตั ิการสอน 2 วิชา ปี ละ 1 วิชาเพือความลุ่มลึ กสําหรับสอนนักเรี ยนมัธยมศึ กษา และปฏิ บ ัติ
หน้าทีอาจารย์พ่อหรื ออาจารย์แม่ (ครู ประจําชัน ตามความหมายเดิ ม) 1 ภาคการศึ กษา และพัฒนาทักษะเพือรับการ
ประเมินออกใบประกอบวิชาชีพการศึกษา
ในปี ที 6 นิสิตนักศึกษาจะต้องทําวิทยานิพนธ์เกียวกับการเรี ยนการสอน 1 ชินงาน
รู ปแบบการผลิตครู ปริ ญญาตามแนว 2 2 2 นี จะทําให้บณ
ั ฑิตครู มีคุณภาพและสามารถสอนได้อย่างดี อย่าง
น้อย 4 วิชาในระดับ ประถมศึ กษา และ 2 วิชาในระดับมัธ ยมศึ กษา และยังสามารถพัฒนาระบบการสอนเป็ นของ
ตนเอง เรี ยกว่า ระบบการสอนแผนลําดวน แผนปรี ชา หรื อแผนเกษม (ตามชือครู ) เพือแสดงศักยภาพเป็ นครู มืออาชีพ
อย่างแท้จริ ง

4. หลักสู ตร 2 ปี
โปรแกรมการศึกษา ปี ที 1 – 2
ปี ที 1 เรี ยนวิชาการศึ กษา/วิชาครู จากสํานักวิชาวิทยาการการศึกษา และวิชาพืนฐานเทคโนโลยีและสื อสาร
การศึกษา จากสํานักวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาศึ กษาทัวไป เพราะนิ สิตนักศึ กษาครู เพราะเรี ยน
มาแล้วในหลักสูตรปริ ญญาที 1) และฝึ กสอน
ปี ที 2 ปฏิ บตั ิการสอนจริ งในโรงเรี ยน 1 ปี โดยเรี ยนวิชาการวางแผนการสอน รายวิชาการพัฒนาวิธีการสอน
รายวิชาการฝึ กสอนในสถานการณ์จาํ ลอง รายวิชาการสอนแบบจุลภาคในภาคการศึกษาแรกและปฏิบตั ิการสอนจริ ง
ในภาคการศึกษาที ๒ ในการดูแลของสํานักวิชาชัพการศึกษา
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หมวด 14
การปฏิรูปสภาวิชาชี พการศึกษา
14.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูปสภาวิชาชีพการศึกษา

ในประเทศไทย สภาวิชาชีพการศึกษา คือ คุรุสภา ซึ งมีชือเป็ นทางการว่า สภาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา (Teachers’ Council of Thailand) เป็ นสภาในกระทรวงศึกษาธิ การ จัดตังขึนโดยพระราชบัญญัติ
สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานวิชาชี พ ออกและเพิก
ถอนใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ กํากับ ดู แล การปฏิ บ ตั ิตามมาตรฐานวิชาชี พและจรรยาบรรณของ
วิชาชี พ รวมทังการพัฒ นาวิช าชี พทางการศึ ก ษา ซึ งเป็ นการยกระดับ วิชาชี พ ทางการศึก ษาให้เป็ น
วิชาชีพชันสู ง โดยมีสาํ นักเลขานุการคือ สํานักงานเลขาธิ การคุรุสภา
สาเหตุทีจะต้องปฏิรูปสภาวิชาชีพเกิดจากปัญหา 4 ประการ คือ
(1) คุ รุ ส ภาอาจปฏิ บั ติ ม ากก่ า อํา นาจหน้ าที ที กฎหมายกํา หนด จากอํา นาจที กํา หนดโดย
พระราชบัญญัติส ภาครู และบุ คลากรทางการศึก ษา พ.ศ. 2546 คุ รุส ภา มี หน้าที 15 ประการ รวมทัง
หน้าที ในการรับรองหลักสู ตรและรั บรองปริ ญญาด้วย ส่ วนคณะกรรมการคุรุส ภาได้ดาํ เนิ นการตาม
อํานาจหน้าทีที กฏหมายกําหนด9 ประการ โดยมีหน้าที สําคัญ คือ การกําหนดมาตรฐานวิชาชี พและ
กํา หนดให้ วิ ช าชี พ การศึ ก ษาหลายแขนงต้อ งอยู่ ภ ายใต้ก ารกํา กับ ดู แ ลมาตรฐานวิ ช าชี พ โดยมี
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เป็ นองค์คณะเอกัตบุคคลทีทําหน้าทีดําเนินการเสนอคณะกรรมการคุรุ
สภา ตามหน้าที7 ประการ
ปั ญ หาคื อ จากการพิ จ ารณาอํานาจหน้ าที ของคณะกรรมการคุ รุ ส ภา และคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชี พ พบว่า ไม่มีหน้าที ข้อใดทีกําหนดให้คุรุสภาต้องเข้าไปกํากับดู แลกระบวนการผลิต
บัณฑิ ต เพือออกใบอนุ ญาตประกอบอาชี พครู ไม่วา่ จะเป็ นแขนงใดก็ตาม หน้าทีสําคัญ คือ “กําหนด
มาตรฐานวิชาชี พ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชี พ กํากับ ดูแล การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
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วิชาชี พ และจรรยาบรรณของวิช าชี พ รวมทังการพัฒ นาวิช าชี พ ทางการศึ กษา ซึ งเป็ นการยกระดับ
วิชาชี พทางการศึกษาให้เป็ นวิชาชี พชันสู ง” และการระบุในพระราชบัญญัติในมาตราทีเกียวกับหน้าที
คุ รุส ภาให้มีหน้าที “รับ รองหลักสู ต ร” และ “รั บรองปริ ญญา” นัน ถู กต้องหรื อไม่ เมือมาตรา 40 ใน
องค์กรจัดการศึกษาธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ห้ามสภาวิชาชี พก้าวก่ายกระบวนการ
ผลิ ตบัณ ฑิ ตของนัก ศึ ก ษา และกฎหมายหลัก ของมหาวิท ยาลัยกําหนดให้ส ภามหาวิท ยาลัย อนุ ม ัติ
หลักสู ตรและปริ ญญา
หน่วยงานทีกํากับดู แลการผลิต ก็บอบภาระให้การรับทราบหลักสู ตรที มี วิชาชี พควรคุม ให้
สภาวิชาชี พรับรองก่อน ตนเองจึงจะรับทราบ ถือว่า ละเว้นไม่ปฏิ บตั ิหน้าที ทังๆทีทราบว่า อํานาจการ
รับรองและอนุ มตั ิหลักสู ตรเป็ นของสภามหาวิทยาลัย
ส่ ว นคณะกรรมการมาตรฐานวิช าชี พ มี ห น้ าที สําคัญ ตามข้อ (1) คื อ “พิ จ ารณา การออก
ใบอนุ ญาตให้แก่ผปู ้ ระกอบวิชาชี พทางการศึกษา และการพักใช้ หรื อเพิกถอนใบอนุ ญาต” และข้อ (2)
คือ “กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา”
อย่างไรก็ตาม การดําเนิ นงานของคุ รุสภา โดยคณะกรรมการคุรุสภา ทีมีองค์กรจัดการศึกษา
มนตรี กระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นประธาน และเลขาธิ การคุ รุส ภาเป็ นเลขานุ การ และคณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ พบว่า คุรุสภาได้ใช้อาํ นาจไม่เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนดในการเข้าไปกํากับดู แล
กระบวนการผลิต บัณ ฑิ ต ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา อาทิ การตรวจสอบ
วิธีการเรี ยนการสอน สัดส่ วนอาจารย์ต่อนักศึกษา การฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ และการจัดกิ จกรรม
เสริ มวิชาชีพ และการรับรองปริ ญญาเพือออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา
สิ งทีคุรุสภาพึงกระทําคื อ ตรวจสอบสมรรถนะของบัณฑิตครู ว่า มีความรู ้ความสามารถ และ
สมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานหลักสู ตรทีกําหนดหรื อไม่
(2) ความเป็ นอิ สระขององค์ กรวิชาชี พตามกฎหมายสภาวิชาชี พ—แม้ว่า สภาวิชาชี พจะต้อง
กํากับ ดู แลโดยองค์กรจัด การศึ ก ษามนตรี ข องกระทรวงที วิชาชี พ สังกัด แต่ส่ วนใหญ่ใ ห้ องค์ก รจัด
การศึกษามนตรี ดาํ รงตําแหน่ง “สภานายกพิเศษ” ส่วนคณะกรรมการ กฎหมายกําหนดให้มีการเลือกตัง
โดยสมาชิ กสภาวิชาชี พซึ งประกอบด้วยสมาชิ กสภาวิชาชี พและคณบดีหน่ วยงานผลิ ตบัณฑิตวิชาชี พ
เมื อได้ค ณะกรรมการสภาวิช าชี พ แล้วคณะกรรมการละเลื อกนายกสภา และอุ ป นายสภาภายใน
ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด ทังนี เพือให้เป็ นอิสระจากการครอบงําจากกระทรวงทบวงกรมทีเกียว
การผลิ ต บัณ ฑิ ต เพื อจะได้พิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าต และกํากับ ดู แ ลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างปราศจากอคติ

149

ในส่ วนทีเกียวกับวิชาชี พการศึกษาและบุ คลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติฯ คุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิ การเป็ นหน่ วยงานหนึ งของกระทรวงศึกษาธิ การ จึงอาจขัดด้วยหลักความเป็ นอิสระ
ของการเป็ นองค์กรวิชาชีพ
(3) การขัดกับข้ อห้ ามตามมาตรา 40 ขององค์ กรจัดการศึกษาธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 วรรค 3 ระบุวา่ “การตรากฎหมายเพือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นการเลื อกปฏิ บตั ิ หรื อก้าวก่ ายการจัดการศึ กษาของสถาบันการศึ กษา” แต่การดําเนิ นของ
สภาวิช่ชีพ ครู ว่า ด้วยการรั บ รองหลัก สู ตร การรับ รองปริ ญญา (อํานาจของสภามหาวิท ยาลัยอนุ ม ัติ
หลักสู ตร จึงเกินอํานาจขอบสภาวิชาชี พทีจะรับรอง รวมทังการรับรองหลักสู ตร ซึ งเป็ นอํานาจสภา
มหาวิทยาลัยทีจะอนุมตั ิหลักสู ตร และสกอ. รับทราบ
4) การแบ่ ง ส่ วนงานของคุ รุ ส ภาที สั บ สนเกี ยวกั บ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีมีการแบ่งส่ วนงานออกเป็ นสํานักต่างๆ นัน จะเห็ นว่า สํานักเทคโนโลสารสนเทศ ควร
จะเป็ นสํานัก เทคโนโลยีการศึกษา เพราะเทคโนโลยีการศึกษา ครอบคลุ มทังเทคโนโลยีการศึ กษา
พืนฐาน สื อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจทําให้ครู อาจารย์เกิดความเข้าใจผิดว่า ต้องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านัน จึงจะทําให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะคุรุสภาจําเป็ นต้องใช้
เทคโนโลยีทุกรู ปแบบในการบริ หารและการจัดการ
จากหลักการทีกล่าวข้างต้น จึงเป็ นเหตุผลทีจะต้องปฏิรูปการสภาวิชาชีพการศึกษาคือ คุรุสภา

14.2 แนวนโยบายการปฏิรูปสภาวิชาชีพการศึกษา
สภาวิชาชี พการศึกษาต้องประกอบด้วยนักการศึกษามืออาชี พ เป็ นอิสระและปลอดจากการครอบงํา
ทางการเมื อง ทําการประเมิ นความรู ้ ความสามารถและสมรรถนะเพื อการออกใบอนุ ญ าตประกอบ
อาชีพ โดยไม่กา้ วก่ายกระบวนการผลิตของสถาบันครุ ศึกษา
๑) ปรั บ กฎหมายสภาวิช าชี พ การศึ ก ษาให้ ส อดคล้องกับ มาตรา 40 ขององค์ก รจัด การศึ ก ษา
ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
๒) ให้สภาวิชาชี พการศึกษาเน้นบทบาทหน้าทีในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับ ดูแล การปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชี พ รวมทังการพัฒนาวิชาชี พทางการศึ กษา ซึ งเป็ นการยกระดับวิชาชี พทางการศึกษาให้
เป็ นวิชาชี พชันสู ง สภาวิชาชีพต้องไม่สังกัด หรื ออยูใ่ ต้กระทรวงศึกษาธิ การ
๓) คณะกรรมการสภาวิชาชี พ มี คณะกรรมการซึ งสภาชิ ก สภาวิช าชี พ การศึ ก ษาเลื อกกัน เอง
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เพือให้ปลอดจากอํานาจการเมือง
๔) คณะกรรมการสภาวิชาชี พไม่มีอาํ นาจรับรองหลักสู ตรหรื อรับรองปริ ญญาทีเป็ นอํานาจสภา
มหาวิทยาลัย

14.3 แนวปฏิบัติการปฏิรูปสภาวิชาชีพการศึกษา
แนวปฏิบตั ิดาํ เนินงานคุรุสภามี 4 ประการ คือ
1) สภาวิชาชีพการต้องไม่ปฏิบตั ิหน้าทีมากว่าอํานาจหน้าทีทีกฎหมายกําหนด7 ประการ
(1) สภาวิชาชีพการศึกษาต้องปฏิบตั ิหน้าทีในการกําหนดมาตรฐานวิชาชี พ ออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับ ดู แล การปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชี พและจรรยาบรรณของวิชาชี พ
รวมทังการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ซึ งเป็ นการยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็ นวิชาชีพชันสู ง
2) สภาวิช าชี พ การศึ ก ษาต้องปฏิ บ ัติตามมาตรา 40 ในองค์ก รจัด การศึ ก ษาธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทีห้ามสภาวิชาชี พก้าวก่ายกระบวนการผลิตบัณฑิ ตของนักศึกษา และ
กฎหมายหลักของมหาวิทยาลัยกําหนดให้สภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ิหลักสู ตรและปริ ญญา สภาวิชาชี พ
การศึกษาจึงไม่มีอาํ นาจรับรองหลักสู ตรหรื อรับรองปริ ญญา
(3) ให้ค ณะกรรมการมาตรฐานวิช าชี พ มี ห น้าที ตรวจสอบสมรรถนะของบัณ ฑิ ต ครู ว่า มี
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานหลักสู ตรทีกําหนดหรื อไม่ โดยปฏิบตั ิหน้าที
สําคัญตามทีกฎหมายกําหนด คื อ “พิจารณาการออกใบอนุ ญาตให้แก่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และการพัก ใช้ หรื อเพิกถอนใบอนุ ญาต” และ“กํากับดู แลการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชี พทางการศึ กษา” โดยไม่ไปกํากับดู แลกระบวนการผลิ ตบัณ ฑิ ต ในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ การตรวจสอบวิธีการเรี ยนการสอน สัดส่ วนอาจารย์ต่อ
นักศึ กษา การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ และการจัดกิจกรรมเสริ มวิชาชี พ และการรับรองปริ ญญาเพือ
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา
(4) สภาวิชาชี พการศึกษาต้องมีความเป็ นอิสระขององค์กรวิชาชีพกฎหมายสภาวิชาชี พ ต้อง
ปรั บ กฎหมายสภาวิช าชี พ ให้ อ งค์ก รจัด การศึ ก ษามนตรี ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที สภาวิช าชี พ
การศึกษาสังกัด ดํารงตําแหน่ง “สภานายกพิเศษ” ส่วนคณะกรรมการให้มีการเลือกตังโดยสมาชิ กสภา
วิ ช าชี พ ซึ งประกอบด้ ว ยสมาชิ ก สภาวิ ช าชี พ และคณบดี ห น่ ว ยงานผลิ ต บัณ ฑิ ต วิ ช าชี พ เมื อได้
คณะกรรมการสภาวิชาชี พ แล้วคณะกรรมการละเลือกนายกสภา และอุปนายสภาภายในระยะเวลาที
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กฎหมายกําหนด ทังนี เพื อให้ เป็ นอิ ส ระจากการครอบงําจากกระทรวงทบวงกรมที เกี ยวการผลิ ต
บัณฑิ ต เพือจะได้พิจารณาออกใบอนุ ญาต และกํากับดู แลการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างปราศจากอคติ
5) องค์กรจัด การศึ ก ษาควรปรับ กฎหมาย ในส่ วนที เกี ยวกับวิชาชี พ การศึ กษาและบุ คลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การเป็ นหน่ วยงานหนึ งของกระทรวงศึกษาธิ การ จึงอาจขัดด้วยหลัก
ความเป็ นอิสระของการเป็ นองค์กรวิชาชี พ จึงต้องมิให้สภาวิชาชีพสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
6) องค์กรจัด การศึ กษาต้องกําชับ ให้ ป รั บ กฎหมายสภาวิชาชี พ การศึก ษา ให้ส อดคล้องกับ
มาตรา 40 ขององค์กรจัดการศึ กษาธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 วรรค 3 ระบุว่า “การ
ตรากฎหมายเพือจัดระเบียบการประกอบอาชี พตามวรรคสอง ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการเลือกปฏิบ ตั ิ
หรื อก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา” จึงต้องปรับการดําเนิ นของสภาวิชาชี พการศึกษา
มิ ใ ห้ ก้าวลําไปรับ รองหลักสู ตร การรับ รองปริ ญ ญา เพราะเป็ นอํานาจของสภามหาวิท ยาลัยในการ
อนุ มตั ิหลักสู ตร จึงเกินอํานาจขอบสภาวิชาชีพที จะรับรอง รวมทังการรับรองหลักสู ตร ซึ งเป็ นอํานาจ
สภามหาวิทยาลัยทีจะอนุมตั ิหลักสู ตร และแจ้งให้สกอ. รับทราบ
7) สภาวิชาชีพการศึกษา ควรแบ่งส่ วนงานให้ครอบคลุมหน่วยงานตามไตรยางค์วชิ าชี พ ได้แก่
การจัด ประสยบการณ์ วิช าชี พ วิท ยาการการศึ ก ษา และเทคโนโลยีก ารศึก ษา โดยจัด ตังเป็ นสํานัก
เทคโนโลยีการศึกษา เพราะครอบคลุมทังเทคโนโลยีทวไปและเทคโนโลยี
ั
สารสนเทศ อาจทําให้ครู
อาจารย์เกิ ดความเข้าใจผิ ดว่า ต้องใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเท่านัน จึ งจะทําให้ก ารเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพราะคุรุสภาจําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีทุกรู ปแบบในการบริ หารและการจัดการ
8) สภาวิชาชีพครู ต้องเป็ นอิสระ ไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
9) สภาวิชาชีพ สมาชิกควรจ่ายค่าบํารุ งสมาชิก
10) กรรมการสภาวิชาชี พครู ควรมาจากการเลือกตังของสมาชิกทังหมด (สมาชิกทีเป็ นจนท.รัฐ
และผูท้ รงคุณวุฒิ ให้มีจาํ นวนไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทังหมด
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หมวด 15

การปฏิรูปวัฒนธรรมองค์ กรในสถานศึ กษา
15.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป
วัฒ นธรรมองค์ ก ร (Corporate Culture) เป็ นสภาวะความเจริ ญงอกงามที สมาชิ ก ในองค์ ก รที
ประกอบด้วย เจ้าของ หรื อผูก้ ่ อตัง บุ คลากร และผูม้ ีส่ วนได้เสี ย ร่ วมกันรังสรรค์โดยสังสมตังเวลาที
จัดตังองค์กรจนถึงปั จจุบนั จากอุดมการณ์ ค่านิ ยม ความเชื อ ข้อห้าม สัญลักษณ์ พิธีกรรม พิธีการ และ
ความเป็ นมาขององค์กรทีพัฒนาสังสมอย่างต่อเนื องยาวนาน เพือบ่งบอกและกํากับวิถีชีวิต ความคิด
ความรู ้สึก ทัศนคติ และความประพฤติของผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรสะท้อนภาพทีบ่งบอกความเป็ นองค์กรในแนวบวกหรื อลบ ได้แก่ การเปิ ด
หรื อปิ ดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็ นอย่างอิสระ การได้รับ ค่าตอบแทนสู งหรื อตําทังในรู ป
บาท (โลกียทรัพย์) เพือการดํารงชี พในอัตภาพนีและในรู ป “บุญ” (อริ ยทรัพย์) เพือดํารงชี พในอัตภาพ
หน้า โดยครอบคลุ ม กฎระเบี ยบการแต่ งกาย เวลาทํางาน การจัด สภาพแวดล้อ มที ทํางาน เงิ น เอน
ค่าตอบแทน สวัส ดิ ก าร และผลประโยชน์ ของบุ คลากร การคัดเลือก ว่าจ้างและบรรุ บุค บากร การ
ปฏิบตั ิต่อลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และแนวปฏิบตั ิในการดําเนินงานองค์กร
15.1.1 องค์ ประกอบและหลักการพัฒนาวัฒนธรรมองค์ กร
การพัฒ นาวัฒ นธรรมองค์กรควรมี 6 องค์ป ระกอบ ได้แก่ (1) อุ ดมการณ์ ด้วยการกําหนด
ปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ (2) ค่านิ ยมร่ วม สําหรับให้บุคลากรยึดถือ (3) แนวปฏิบตั ิทีดีมี
ประสิ ทธิ ภาพสําหรับยึดถือและปฏิ บตั ิตามของสมาชิกในองค์กร (4) การปฏิบตั ิต่อกันและกันของคน
ในองค์ ก ร โดยให้ เกี ย รติ แ ละนั บ ถื อ กัน และกัน ตามฐานะ และบทบาทหน้ า ที (5) การสื บสาน
เจตนารมณ์ และประวัติองค์ก รทีพัฒนามายาวนานตังการก่ อกําเนิ ดองค์การและถ่ ายทอดเรื องราวให้
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บุคลากรรุ่ นหลังได้รับทราบ มีความผูกพันและภาคภูมิใจในองค์กร เกิดความรัก ความภักดี รักองค์กร
ประหนึงเป็ นของตนเอง และ (6) สร้างองค์กรให้เป็ น “บ้าน” น่าอยู่ น่าทํางาน มีความอบอุ่นใจ และมี
บรรยากาศสมกับเป็ นองค์กรวิชาการหรื อวิชาชีพ
ส่ วนหลัก การพัฒนาวัฒ นธรรมองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิงองค์กรขนาดเล็ก เช่ น สถานศึ กษา
เจ้าของสถานศึกษา ได้แก่ สพฐ หรื อเอกชน พึงคํานึงถึงหลักการอย่างน้อย 3 ประการ คือ (1) สร้างและ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมของผูก้ ่อตัง เพือให้อุดมการณ์ของผูก้ ่อตังซึ มซับเป็ นอุดมการณ์ของบุคลากร (2) มี
การคัดเลือก ว่าจ้าง บรรจุ และพัฒนาบุคลากรทีน่าพึงประสงค์ ยุติธรรมและโปร่ งใส และ (3) ส่งเสริ ม
การสื อสารสองทางระหว่างผูบ้ ริ หารและบุคลากร ในบรรยากาศเปิ ดใจ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่ วนตน
15.1.2 เหตุ ผลทีต้ องพัฒนาวัฒนธรรมองค์ กรในสถานศึ กษา โดยที วัฒ นธรรมองค์กร เป็ น
สภาวะทีพึงประสงค์ทีสะท้อนความสัมพันธ์ ในการอยูร่ ่ วมกันระหว่าง ผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ บุคลากร
อืน และนักเรี ยนนักศึ กษา ทีจะเป็ นบ่อหล่อหลหมพฤติกรรมให้ส มาชิ กมี อตั ลัก ษณ์ ของนักเรี ยนเมือ
สําเร็ จการศึกษาไปแล้ว และแสดงเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ทีจะทําให้สังคมมองเห็ นความแตกต่าง
ระหว่างผลผลิ ต ของสถานศึ ก ษากับ สถานศึ ก ษาอื น สถานศึ ก ษาจึ ง ควรมี ก ารกํา หนดและพัฒ นา
วัฒนธรรมองค์ให้สอดคล้องกับบริ บทสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตทีสถานศึกษาตังอยู่
โดยให้ มี องค์ป ระกอบตามหลัก การ 6 ประการข้างต้น และองค์ป ระกอบสําคัญ อื นที ผู บ้ ริ ห าร ครู
อาจารย์ บุคลากร และนักเรี ยนนักศึกษาช่วยกันพัฒนาชึ น
ปั ญหาทีเกิดขึนในสถานศึ กษา คื อ ขาดการกําหนดวัฒนธรรมองค์ กรเป็ นลายลักษณ์ อักษร จึ ง
ปล่ อ ยให้ ผู้ บ ริ หาร ครู อ าจารย์ นั ก เรี ยน ผู้ ป กครอง และสมาชิ ก ชุ ม ชน ยึ ดถื อ อุ ด มการณ์ (ปรั ช ญา
ปณิ ธาน วิสัยทัศน์ ) ความเชื อ ค่ านิยมและแนวปฏิ บัติตามประสบการณ์ ของตน ตามความเคยชิ น ตาม
แนวคิ ด ส่ วนตน หรื อ ถูกครอบงําจากกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ จากภายนอก จนปิ ดกันเสรี ภ าพในการ
แสดงความคิดเห็น หรื อแนวปฏิ บัติและข้ อปฏิ บัติใหม่ ทีอาจจะมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่ า ท้ ายสุ ดก็ส่งผล
ให้ ขาดสามัญสํานึก 3 คู่ คื อ รู้ ดีร้ ู ชัว (คุณธรรม) รู้ ถูกรู้ ผิด (นิ ติธรรม) และ รู้ ควรไม่ ควร (องค์ กรจัดการ
ศึ กษาธรรม) จนในทีสุ ดก็ตัด สิ นแก้ ปัญหาโดยยึ ดอย่ างใดอย่ างหนึ งจนขาดการยึ ดถื อมนุษยธรรม ที
อาจจะพบเห็ น ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติข องผู้บ ริ ห ารต่ อครู และบุค ลากร หรื อ ครู อ จารย์ ต่ อนั ก เรี ย น
นักศึกษา
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็ นต้องปฏิ รูปวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา เพือส่ งเสริ ม
และผดุงความเจริ ญงอกงามในการทํางานร่ วมกันให้บรรลุอุดมการณ์ทีกําหนดไว้
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15.2 แนวนโยบายการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์ กรในสถานศึกษา
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา มีแนวโยบายการปฏิรูป 6 ประการ คือ
1) องค์ก รจัดการศึกษาพึงส่ งเสริ ม สถานศึ กษาให้กาํ หนดองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์กรที
เหมาะสมกับการปรั บพฤติกรรมของบุคลากรทีสามารถจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ขและดําเนิ นงานให้
บรรลุเป้าหมาย
2) กําหนดให้สถานศึ ก ษาพัฒนาธรรมนู ญสถานศึกษา และบรรจุวฒั นธรรมองค์กรให้เป็ น
ส่ วนหนึงของธรรมนูญสถานศึกษา
3) พัฒ นาระบบการศึ ก ษาประจําสถานศึ ก ษาเพื อกํา หนดองค์ป ระกอบและกระบวนการ
ดํา เนิ น งานสถานศึ ก ษาด้า นการวิ เคราะห์ บ ริ บ ท วิช าการ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา บุ ค ลากร วิ ส าหกิ จ
สถานศึกษา ทรัพยากร การเงินและงบประมาณ ลอจิสติกส์ และการบริ หารทัวไป
4) กําหนดให้สถานศึกษาพัฒนาแผนแม่บทวิชาการเป็ นแผนหลัก ของแผนแม่บทการบริ หาร
บริ การ และทํานุบาํ รุ ง ส่ งเสริ มศิลปะวัฒนธรรม
5) กําหนดวัฒ นธรรมองค์กรแนวบวก เพือความยังยืน ปลอดการแบ่ งแยก การทํางานเพือ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่ วนกลุ่ม และกลมกลืนกับวัฒนธรรมชุมชนทีสถานศึกษาตังอยู่
6) มี ก ารประเมิน และปรับ เปลี ยนวัฒ นาธรรมองค์กรอย่างต่อเนื อง เพือส่ งเสริ ม วัฒ นธรรม
องค์กรทีดี และขจัดวัฒนธรรมองค์การทีเป็ นอุปสรรคขวางกันความเจริ ญงอกงามขององค์กร

15.3 แนวปฏิบัติในการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์ กรในสถานศึกษา
ในการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษาให้มีแนวปฏิบตั ิดงั นี
1) ให้ส ถานศึกษาพัฒ นาวัฒ นาองค์กรเพือสะท้อนอุด มการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธ าน วิสั ยทัศน์ )
สัญลักษณ์ และแนวปฏิ บตั ิ ทีจะน้อมนําให้บุ คลากรรวมพลังกายใจพัฒนาองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย เพือ
เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
2) ให้สถานศึกษากําหนดวัฒนธรรมองค์กรสําหรับพิธีกรรมและพิธีการในสถานศึกษา อย่าง
น้อย 16 เรื อง ได้แก่ (1) วัฒนธรรมการรับนักเรี ยนและบุคลากรใหม่ (2) วัฒนธรรมการปฐมนิเทศ (3)
วัฒนธรรมการรับสมาชิ กใหม่ (4) วัฒนธรรมการสนทนา ทักทาย และมายาททีดี งาม (5) วัฒนธรรม
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การรับประทานอาหารและเครื องดิม (6) วัฒนธรรมการประชุ ม (7) วัฒนธรรมการทํางานร่ วมกัน (8)
วัฒนธรรมการร่ วมสังสรรค์บนั เทิง (9) วัฒนธรรมการไหว้ครู (10) วัฒนธรรมการต้อนรับแขกและผูม้ า
เยือน (11) วัฒนธรรมการแต่งกายในโอกาสต่างๆ (12) วัฒนธรรมการทําบุญตามประเพณี ทางศาสนา
(13) พิ ธี ก รรมตามจารี ต ประเพณี รอบปี (14) วัฒ นธรรมการปั จ ฉิ ม นิ เทศ (15) วัฒ นธรรมการรั บ
ประกาศนี ยบัตร (16) วัฒนธรรมการมอบวุฒิบตั รและประกาศนียบัตร
ทังนี ให้สถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิ บตั ิ และข้อปฏิ บตั ิโดยจัดทําเป็ นระเบียบและคู่มือเพือ
เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
3) ให้ส ถานศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก จัดจ้าง บรรจุ การพัฒนา และ
การบําเน็จ ความดี ความชอบในรู ปรางวัล เข็มหรื อโล่สัญลักษณ์ ใบประกาศเกียรติคุณ พิธีกรรมและ
พิธีการมอบและรับเพือเป็ นเกียรติยศสําหรับผูใ้ ห้และผูร้ ับ
4) ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และแนวปฎิบตั ิทีจะทําให้นกั เรี ยน
เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทีมีหลักธรรมประจําใจและเป็ นประชาชนทีมีคุณภาพ เป็ นผูม้ ีความรู ้คู่คุณธรรม สม
กับการได้เกิดในดินแดนศักดิสิ ทธิ แห่ งพระพุทธศาสนา
5) ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรในสถานศึกษาเพือเป็ นแนวทางใน
การบริ หาร จัดการและการดําเนิ นงานทีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตนเพือให้มีประสิ ทธิ ผลคือ
บรรลุเป้ าหมายและมีประสิ ทธิภาพ คือ มีคุณภาพ คุม้ ค่าการลงทุนด้านแรงงาน แรงกาย แรงใจและแรง
ทรัพย์
6) ให้ส ถานศึ กษาพัฒนาระบบการพัฒนาอัต ลักษณ์ และเอกลัก ษณ์ และแนวปฏิ บ ตั ิเพือให้
สถานศึ กษาเป็ นสถานศึก ษาที จะผลิ ตประชาชนที มี คุณ ภาพออกไปเป็ นกําลังในการพัฒ นาตนเอง
ครอบครัว ชุ มชน สังคมและประเทศชาติ
7) ให้สถานศึกษาพัฒนาสถานศึ กษาเป็ นเวที จาํ ลองสังคมในด้านเป็ นองค์กรเรี ยนรู ้ ด้วยการ
พัฒนาศูนย์ความรู ้และแรจัดการความรู ้ เพือให้นกั เรี ยนเติบใหญ่เป็ นผูร้ ู ้จกั แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื อง
จาก เทคโนโลยีสารสนเทศและสื อสารทีพัฒนาอย่างไมหยุดยัง พัฒนาและส่ งเสริ มทักษะชี วิต ทักษะ
การประกอบสัมมาอาชีวะ และป้ องกันการดํารงชีวิตตามปรากฏการณ์ “ความรู ้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด”
8) ให้มีการปรับวัฒนธรรมองค์ ทีเน้นความเป็ นไทย แต่ยึด หยุ่นบูรณาการความเป็ นภู มิภาค
จังหวัด อําเภอ และสากล
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9) ส่ งเสริ มสนับสนับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้ความเสมอภาค เสรี ภาพ ภารดรภาค
ไม่กีดกันทางศาสนาหรื อลัทธิ ความเชื อ ทุกชาติทุกภาษา ลัทธิ ความเชื อถื อว่าเป็ นความงดงามความศิ
วิไลตามเผ่าพันธุ์ของมนุ ษยชาติ แต่ตอ้ งไม่เป็ นการละเมิดหลักสิ ทธิ มนุ ษ ยชนสากล *สร้ างกิ จกรรม
แก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ
10) ส่ งเสริ ม ให้ ส มาชิ ก สถานศึ ก ษาพัฒ นากรอบการประพฤติข องคงผูบ้ ริ ห าร ครู อาจารย์
นักเรี ยน บุคลากรอืน เพือฝึ กฝนจนซึ มซับเป็ นจริ ตหรื อนิ สัย และกลายเป็ นลักษณะประจําตัวนักเรี ยน
เมื อเรี ย นจบแล้ว อาทิ วัฒ นธรรมการรั บ ประทานอาหาร พิ ธี ก ารไหว้ค รู (เช่ น ครู ไ ม่ ค วรนังตอน
นักเรี ยนสวดปาเจรา แต่ครู ควรลุกยืน พนมมือ ระลึกถึงครู อาจารย์ตนเอง เมื อถึ งเวลาเด็กมอบดอกไม้
ค่อยนังลง
11) ให้สถานศึกษา กําหนดวามสัม พันธ์ ระหว่างผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ กับนักเรี ยน นักศึกษา
และผูเ้ รี ยน อาจารย์กบั ครู อาจารย์ดว้ ยกัน ความสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์กบั ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
สนับสนุ น ความสัมพันธ์ระหว่างครู อาจารย์กบั ครู อาจารย์ดว้ ยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยน
กับนักเรี ยน
12) ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร เพือพัฒนาและปรับปรุ งวัฒนธรรม
องค์กรให้เอือต่อการอยู่ร่วมกัน ส่ งเสริ ม อัต สัม ฤทธิ คติ (Self-Efficacy) คื อ ทัศนคติที ว่า “เราทําได้”
หมายถึ
ความเชือมันว่าตนจะทํางานให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมายของสถานศึกษา.
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หมวด 16

การปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการประเมินคุณภาพภาพภายนอก
16.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป
16.1.1 หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภาพภายนอก
1) การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก เป็ น
องค์ประกอบสําคัญของระบบการศึกษาทีต้องดําเนินการให้สอดคล้องกัน
2) การควบคุมคุณภาพการศึกษาเป็ นเครื องมือของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
3) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายนอกการศึกษา
ดําเนินการใน 5 ขันตอน ได้แก่
(1) กําหนดกรอบการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในและการประเมินคุ ณภาพการศึกษา
ภายนอกโดยยึดกรอบสากลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพตามทีองค์การ
กํากับมาตรฐานสากล ISO ประกอบด้วย อุดมการณ์ ระบบ กลไล และการสนับสนุน
(2) ทําการพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน โดยหน่วยงานทีถู กประเมิน (First
Party) และหน่วยงานต้นสังกัด (Second Party) และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (Third Party)
(3) หน่ วยงานประเมินคุณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก จากเป็ นหน่ วยงานอิส ระ ไม่อยู่ภายใต้
องค์กรจัดการศึกษามนตรี หรื อกระทรวง ทบวง กรมทีเป็ นต้นสังกัดของหน่ วยงานทีถู กประเมิน รํฐไม่
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ควรแต่ ว ตังให้ อ งค์ก รจัด การศึ ก ษามนตรี เจ้ากระกทรวงต้น สั งกัด ไปกํากับ ดู แ ลหรื อเป็ นประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
(4) พัฒนากลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ด้วย
การกําหนดแนวปฏิ บ ตั ิ ด้วยการตรา กฎหมายหลัก กฎหมายรอง ข้อบังคับ และระเบี ยบที เกี ยวข้อง
รวมทังเอกสารสนับสนุ น อาทิ คู่มือและแบบฟอร์ มต่างๆ
5) การพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายในและการประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายนอกการศึกษา มี7 ขันตอน คือ
(1) กําหนดแนวคิดการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุ ณภาพการศึกษา
ภายนอกการศึกษา7 แนวคิด
(2) กําหนดหลักการประกัน คุ ณภาพการศึก ษาภายในและการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึกษา
ภายนอกการศึกษา7 ประการ
(3) ดําเนิ น การวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ แ ละกําหนดองค์ป ระกอบระบบการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ให้ครอบคลุ มองค์ประกอบ 5 ส่ วน ตาม
CIPOF Model
(4) กําหนดขันตอนระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายนอก เรี ยงตามลําดับก่อนหลัง
(5) พัฒนาแบบจําลองระบบ สําหรับการเผยแพร่ ออกแบบให้สวยงาม
(6) ทําการทดสอบระบบใน 2 ระยะคือ ทดลองใช้เบืองต้น (Tryout) และทดลองใช้จริ ง (Trial
Run) และ
(7) จัด ทํา เอกสารระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายนอกเพือนําไปใช้ในวงกว้างต่อไป
16.1.2 เหตผลที ต้ อ งปฏิ รู ป การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายนอก
1) ความสับ สนและความเข้าใจที ไม่ตรงกันเกี ยวกับแนวคิดการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ภายในและการประเมินคุณภาพนอก
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(1) มีการใช้คาํ ทีสับสน มีการใช้ คําว่า ประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) และการประกัน
คุณภาพ (Quality Assurance) ปะปนกัน หรื อใช้คาํ ว่า ประกันคุณภาพภายนอกโดยหน่วยงานภายนอก
(2) ความไม่ชัดเจนเกี ยวกับหน่ วยงานทีเกี ยวข้องกับการประเมิน คือ หน่วยงานทีถู กประเมิน
(First Party) หน่ วยงานต้นสังกัดของหน่ วยงานที ถู ก ประเมิน (Second Party) และหน่ วยงานภายนอก
(Third Party) ทีเข้ามาประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
(3) หน่ วยงานภายนอกที จะเข้ามาประเมิ นต้องเป็ นอิส ระจากกระทรวง ทบวงกรมที เป็ นต้น
สังกัดของหน่ วยงานทีถูกประเมิน นันคือ สมศ. ไม่ควรอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิ การ
แต่ปัญหาทีพบคือ สมศ สังกัดสํานักนายกองค์กรจัดการศึกษามนตรี แต่กระทรวงศึกษาธิ การ ก็สามารถ
เข้าไปควบคุ มการดําเนิ นงานของสมศ.ทังทางตรงและทางอ้อม เช่น การขอให้ สมศ.ชลอการประเมิน
รอบสี ไปอีกสองปี
(4) ความสับ สนในบทบาทของหน่ วยงานประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายนอกที กําหนดว่า
หน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก คือ สมศ เน้นประเมินผลลัพธ์ ส่ วนการประเมินคุณภาพ
ภายในเน้นกระบวนการ
(7) ภาษาทีใช้เรี ยกของหน่วยงานต่างๆ ก็ไม่คงเส้นคงวา เช่น บางหน่วยงาน เรี ยก มาตรฐาน
เกณฑ์ และตัวชี บ่ง บางหน่วยงาน ใช้คาํ ว่า องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์
2) การแบ่ งระยะเวลาและสาระการประเมิ น สมศ. แบ่งการประเมิ น เป็ นระยะๆ ละ 5 ปี และ
ประเมิ น สาระต่ างกัน ในแต่ ล ะรอบ ทํา ให้ ข าดความต่ อ เนื อง จึ ง มี ก ารเปลี ยนแปลงองค์ ป ระกอบ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ทุกรอบ
3) ในพระราชกฤษฎี กา ของ สมศ. กําหนดไว้ใ นวัต ถุ ป ระสงค์ข ้อ 1 ว่า สมศ.ต้องประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายนอกให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่บางยุคบางสมัย สม
ศ. ไปกําหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่ งชี และเกณฑ์เอง ทําให้หน่ วยงานทีถู กประเมิ นต้องจัดทํา
เอกสารเพิมขึนเพือให้ตรงกับทีสมศ.กําหนด จนมีลกั ษณะเป็ นการ “ปลูกผักชี และนําผักชี โรยหน้า” ทํา
ให้ไม่สามารถประเมินคุณภาพได้สอดคล้องกับสภาพจริ ง
4) ผูบ้ ริ ห ารระดับสู งของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารประกาศนโยบายว่า การประเมิ นต้องไม่เน้น
เอกสาร ห้ามจัดให้มีห้องประกันคุณภาพ ต้องเตรี ยมความพร้อม ทีจะให้ผูป้ ระเมินเข้าไปตรวจได้ทุ ก
เมือ ทําให้เกิดความสับสนว่า สมศ. สังกัดและอยูภ่ ายใต้อาณัติของกระทรวงศึกษาธิการหรื อสํานักนายก
องค์กรจัดการศึกษามนตรี เพราะในพระราชบัญญัติกฎหมายองค์กรมหาชน นายกองค์กรจัดการศึกษา
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มนตรี เป็ นผูร้ ักษาการตามพระราชบัญญัติ องค์กรจัดการศึกษามนตรี กระทรวงศึกษาธิ การมีอาํ นาจสัง
การ สมศ.ให้ทาํ หรื อไม่ทาํ อย่างใด ได้หรื อไม่ เมือตนเองไม่มีอาํ นาจสังการ จึงอาศัยอํานาจทีสู งกว่ามา
บังคับให้เป็ นไปตามทีตนเองต้องการ
5) การทีสมศ. กําหนดให้เอกชนทีเป็ นนิติเอกัตบุคคลมาทําหน้าทีประเมินคุณภาพนอก ทําให้
เอกชนจัดตังบริ ษทั ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกอย่างเดี ยว จึงเกิ ดปั ญญ
หาด้านคุ ณ ภาพของผูป้ ระเมิ น เพราะผูป้ ระเมิน ภายนอกที บริ ษ ทั รั บ ประเมิ น ได้แ ต่ งตังให้ท าํ หน้าที
ประเมินโรงเรี ยนต่างๆ ส่ วนใหญาเป็ นอาจารย์มหาวิท ยาลัยทีอาจไม่มีป ระสบการณ์ สอนในโรงเรี ยน
หรื อเคยสอนในโรงเรี ยนแต่ขาดประสบการณ์ดา้ นการประเมิน แม้ สมศ.จะจัดอบรมวิธีการประเมินให้
ผูป้ ระเมิ นเหล่านัน แต่ระยะเวลาอาจไม่เพียงพอสําหรับสร้างความสามารถในการประเมินทีดี จึงเกิดมี
ปั ญหาในบางเขตพืนทีการศึกษาในการเข้าไปประเมินทีก่อปั ญหาและความลําบากใจแก่หน่วยงานทีถู ก
ประเมิ น อาทิ การใช้อาํ นาจข่ ม ครู อ าจารย์ หรื อ การรั บ ค่ าตอบแทนที ไม่ ช อบด้วยกฎหมายเพื อให้
สถานศึกษาของตนผ่านการประเมิน เป็ นต้น
6) องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์การประเมิน บางหน่ วยงานกําหนดไว้ไม่ครบ
หรื อให้นาหนั
ํ กเกณฑ์ บ างตัวตํากว่าความเป็ นจริ ง อาทิ ระดับ อุ ดมศึ กษา กําหนดเกณฑ์ว่า หากไม่มี
ระบบและกลไก ได้0หากมีระบบและกลไก ได้ 1 คะแนน แสดงว่า ท่านให้ความสําคัญกับ “ระบบ”
เพียงแต่0.5 คะแนน เท่ ากับ “กลไก” ทีจริ ง “ระบบ” เป็ นตัวนําต้องมีคะแนนมากกว่า กลไก และแนว
ปฏิ บ ัติ อื น หรื อ เทคโนโลยีก ารศึ ก ษา เป็ นเสาหลัก ที สามของการศึ ก ษา แต่ ไ ม่ ป รากฏว่ า อยู่ใ น
องค์ประกอบของระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในหรื อประเมินคุ ณภาพการศึ กษาภายนอก
เป็ นต้น
ด้วยเหตุผลดังกลาวข้างต้น จึงจําเป็ นจะต้องมีการปฏิรูปการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
16.2 แนวนโยบายการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
ให้การควบคุมคุ ณภาพประกอบด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality AssuranceIQA) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assessment-EQA)
1) ให้ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Quality Control) ประกอบด้ว ย การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน (Internal Quality Assurance) และการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก (External Quality
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Assessment)
2) ให้การประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในดําเนิ นการโดยหน่วยงานทีต้องประกันคุณภาพและ
หน่วยงานต้นสังกัด ทีต้องมีการกําหนดองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์
ประเมิน

3) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ต้องมุ่งประเมินเพือยืนยันคุ ณภาพของด้วยงานทีถู ก

4) ให้ มี ก ารประกัน คุ ณ ภาพและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกตังระดับ ปฐมวัย ศึ ก ษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชี วศึกษา และอุดมศึกษา
5) ให้มีการประเมินความเสี ยงและภาวะคุกคามทีเป็ นจุดด้อย และนํามาประกอบการพิจารณา
การประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามบริ บท ปั จจัยพืนฐาน
กระบวนการ ผลลัพธ์และผลย้อนกลับ
7) ให้จาํ แนกสถานศึกษา (ศูนย์การเรี ยน โรงเรี ยน สถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย) ออกเป็ น
3 ประเภทโดยพิจารณาผลการดําเนิ นงาน การยอมรับและประสบการณ์ ยาวนาน เป็ นสถาบันคุ ณภาพ
เด่ น สถาบัน คุ ณ ภาพเด่ น บางสาขาหรื อ บางด้า น และสถาบัน ทัวไป และจัด ความถี การประเมิ น ที
เหมาะสม

16.3 แนวปฏิ บั ติ ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายนอก
ให้ ก ําหนดแนวปฏิ บ ัติใ นการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายนอก และองค์ประกอบขันตําในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกดังนี
16.3.1 แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1) ให้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนิ นการโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
เองโดยให้ดาํ เนินการทังระดับจังหวัด ระดับเขตพืนทีการศึกษา และระดับสถานศึกษา
2) ในระดับจังหวัดและระดับเขตพืนทีให้เข้าประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกจังหวัดและ
เขตพืนทีการศึกษา โดยเข้าประเมินอย่างน้อย 3 ปี ต่อครัง
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3) ในระดับสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด จําแนกสถานศึกษาเป็ น 3 ประเภท คือ
(1) ประเภทดี เด่น หมายถึ ง สถานศึกษาหรื อสถาบัน อุดมศึกษาที มีคุณภาพสู งกว่าเกณฑ์ที
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด และมีผลงานประจักษ์
(2) ประเภทดี หมายถึ ง สถานศึ ก ษาหรื อสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที มี คุ ณ ภาพสู ง กว่าเกณฑ์ ที
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด และผลงานประจักษ์ในบางด้านบางสาขาวิชา
(3) ประเภททัวไป หมายถึ ง สถานศึ กษาหรื อสถาบันอุดมศึกษาที คุ ณภาพไม่ถึงหรื อตํากว่า
เกณฑ์ทีหน่วยงานต้นสังกัดกําหนด และไม่มีผลงานประจักษ์
4) การเข้าประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน กระทรวงศึกษาธิ การเป็ นผูก้ าํ หนดคุณสมบัติ และ
ขึ นบัญชี ส ถานศึ ก ษาและสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาตาม 3 ประเภทที กล่ าวข้างต้น และเข้าประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในตามประเภทดังนี
(1) สถานศึก ษาประเภทที 1 ประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในของหน่ วยงานต้นสังกัด เมือมี
เหตุอนั เชื อได้วา่ คุณภาพการจัดการศึกษาตําลง แต่สถานศึกษาต้องประกันคุณภาพตนเอง
ทุก 2 ปี
(2) สถานศึ กษประเภทที 2ให้ยกเว้นไม่ ป ระกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในโดยหน่ วยงานต้น
สั งกัด ของสาขาวิช าหรื อหมวด วิช าที มี คุ ณ ภาพดี แต่ ส ถานศึ ก ษาต้องประกัน คุ ณ ภาพ
สาขาวิชาทีมีผลงานดีทุก 2 ปี ส่ วนสาขาวิชาทีไม่ถึงหรื อตํากว่าเกณฑ์ ต้องประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสาขาวิชาอืนโดยหน่ วยงานต้นสังกัด (สพฐ อาชี วศึ กษา หรื อ สกอ.)
ทุก 3 ปี และประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยสถานศึกษาเองทุกปี
(3) สถานศึกษาประเภทที 3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในทุกสาขาวิชาโดยหน่ วยงานต้นสังกัด (สพฐ อาชี วศึกษา หรื อ สกอ.) ทุก 3 ปี และ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยสถานศึกษาเองทุกปี
(4) การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในทุ ก ปี การศึ ก ษา และจัด ทํารายงานประจําปี ที เป็ น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน
สําหรับสถานศึกษาที มี ระดับคุ ณภาพไม่ถึงเกณฑ์ทีสพฐ. กําหนด ส่ วนสถานศึก ษาที มีระดับ
คุณภาพสู งกว่าเกณฑ์ฯ ให้เข้าประเมิน 3 ปี ต่อครัง
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5) คุณภาพผูบ้ ริ หารและครู ประจําชัน ควรมีคุณภาพดังนี
(1) ระดับปฐมวัย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ประจําชะนและสถานศึกษา ต้องรับประกันและแสดงให้
เห็นความพร้อม ตามพัฒนาการของเด็กทีผูป้ กครองยอมรับได้
(2) ระดับประถมศึกษา ป. - ผูบ้ ริ หาร ครู ประจําชันและสถานศึกษา ต้องประกัน การอ่านออก
เขียนได้ โดยผูป้ กครองหรื อคณะกรรมการร่ วมประเมินในเชิงประจักษ์
- ผูบ่ ริ หาร ครู ประจําชันและสถานศึกษา ต้องประกันการ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง มีทกั ษะการใช้เงิน มีทกั ษะการพูดการเขียนอุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาน และวิสัยทัศน์) ได้
สามารถสื อสาร ภาษาต่างประเทศขันพืนฐานได้
(3) ระดับประถมศึกษา

(4) ระดับมัธยมศึกษา - ผูบ้ ริ หาร ครู ประจําชันและสถานศึกษา ต้องประกันความรู ้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทกั ษะอาชีพรู ้จกั เรี ยนรู้วธิ ีหาเงิน สามารถการพูดการเขียนอุดมการณ์
(ปรัชญา ปณิ ธาน และวิสัยทัศน์) และสามารถสื อสารภาษาต่างประเทศได้ดี
(5) ระดับมัธยมศึกษา - ผูบ้ ริ หาร ครู ประจําชันและ สถานศึกษาต้องประกันคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทกั ษะอาชีพทักษะชีวิต สื อสารภาษาต่างประเทศได้คล่อง สามารถเขียนพูดแสดงอุดมการณ์
(ปรัชญา ปณิ ธาน และวิสัยทัศน์) ได้ เสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรมการบริ หารการเงินได้
(6) ระดับอุดมศึกษา ผูบ้ ริ หาร อาจารย์ผสู ้ อนและ สถาบันการศึกษาต้อง ประกันการมีงานทํา
ตามระดับปริ ญญา มีทกั ษะอาชีพทักษะชีวติ สื อสารภาษาต่างประเทศได้คล่องแคล่ว สามารถพูดเขียน
อุดมการณ์ (ปรัชญา ปณิ ธาน และวิสัยทัศน์) และสามารถขอและเสนอแผนงาน โครงการ กิจ
กรรมการบริ หารการเงินได้
16.3.2 แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
1) ให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดําเนิ นการโดยหน่ วยงานภายนอกที เป็ นอิสระ
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จากกระทรวงศึกษาธิ การ มีหน้าทีเข้าไปประเมินเพือยืนยันผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ทีหน่วยรับการประเมินและตันสังกัดกําหนดไว้
๑) หน่ วยประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกจะกําหนดองค์ป ระกอบ มาตรฐาน ตัวบ่ งชี และ
เกณฑ์เพือบังคับให้ห น่ วยงานที จะเข้าไปประเมิ นไม่ได้ แต่ส ามารถเสนอแนะและร่ วมกับ
หน่วยงานทีถูกประเมินและต้นสังกัดได้
๒) การประเมินคุณภาพนอกโดยหน่ วยงานทีกฎหมายกําหนด (1) ให้เน้นการประเมินเพือยืนยัน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (2) เสนอผลการประเมินเพือการพัฒนาและปรับปรุ งการ
จัดการศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขตพืนทีการศึกษา และสถานศึกษา (3) ต้องมิใช่ การตัดสิ น
ว่า ผ่านหรื อไม่ผ่าน (4) จะประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายนอกสู่ สาธารณชน
ไม่ได้ และ (5) การประกาศผลการประเมินให้เป็ นหน้าทีของหน่ วยงานทีถู กประเมินและต้น
สังกัดจะนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ ง และ (6) หน่วยงานทีถู กประเมิน
จะนําผลการประเมินไปใช้เพือการเพือการประชาสัมพันธ์ตามข้อเท็จจริ ง แต่จะนําไปใช่เพือ
การโฆษณาหน่วยงานของตนไม่ได้
๓)ให้หน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกดําเนินการประเมิน 3 ขันตอน คือ
(๑) การประเมินความเสี ยง เพือดูจุดเด่นจุดด้อยและข้อจํากัดของหน่วยงานทีถูกประเมิน
(๒) หน่ ว ยงานประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกจํา แนกหน่ ว ยงานที ถู ก ประเมิ น เป็ น 3
ประเภท คือ (1) หน่วยงานทีผลการปฏิบตั ิงานดีเป็ นทีประจักษ์ชดั (2) หน่ วยงานทีมีผลงาน
ดีบางส่ วน และ (3) หน่วยงานทีคุณภาพปานกลาง
(๓) หน่ วยงานประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายนอกประเมิน องค์ป ระกอบ มาตรฐาน ตัวบ่ งชี
และเกณฑ์ทีสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดพัฒนาขึน
กรณี ทีหน่ วยงานที ถู ก ประเมิ น หรื อหน่ วยงานต้น สั งกัด ยังมิได้พฒั นาองค์ป ระกอบ
มาตรฐาน ตัวบ่ งชี และเกณฑ์ ให้ ห น่ วยงานประเมิ น ภายนอกกับ หน่ ว ยงานที ถู ก ประเมิ น
ร่ ว มกัน พัฒ นาองค์ป ระกอบ มาตรฐาน ตัวบ่ งชี และเกณฑ์ และเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการ
ประเมินจริ งอย่างน้อย 1 ปี การศึกษา ตามทีหน่วยงานทีถูกประเมินร้องขอ
(๔) หน่วยงานภายนอก ให้เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เฉพาะหน่วยงานประเภท 2
และประเภท 3 ตามข้อ (2) โดยให้เข้าประเมิน 6 ปี ต่อครัง
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หากมีหลักฐานร้องเรี ยนหรื อควรเชื อได้วา่ หน่วยงานประเภทที 1 ตามข้อ (2) คุณภาพ
อ่อนด้อยในสาขาใดหรื อทังหมด ให้หน่ วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเข้าประเมิน
ตามข้อ (2) หรื อข้อ (3)
(๕) กรณี ส ถานศึก ษาที ได้รับ ผลการประเมิ น ในระดับ ปรั บ ปรุ ง ต้องจัด ทํารายงานเสนอต้น
สังกัดเพือเข้าไปดูแลช่วยเหลือ
16.3.3 องค์ ประกอบหลักสํ าหรั บการประกัน คุ ณภาพการศึ กษาภายในและประเมิ น คุณภาพ
การศึกษาภายนอก
ในการประกัน คุ ณภาพการศึ กษาภายในและประเมินคุ ณ ภาพการศึกษาภายนอก ในทุกระดับ
การศึ ก ษา ให้ ก ํา หนดองค์ ป ระกอบพื นฐานเมื อประกัน คุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ย 10
องค์ประกอบดังนี
๑) องค์ ประกอบด้ านบริ บท ให้ครอบคลุ ม มาตรฐานด้าน สภาพแวดล้อม ทีตัง การคมนาคม
อาคารเรี ยน ศูนย์ความรู ้ ศูนย์ประสบการณ์ และศูนย์บริ การ อาคารบริ หาร โรงอาหาร ถนน
หนทาง ยานพาหนะ และอุทธยานการศึกษา
๒) องค์ ประกอบด้ านหลักสู ต ร ให้ ครอบคลุ มมาตรฐานด้านการพัฒ นาหลักสู ตรแกนกลาง
หลักสู ตรท้องถินและหลักสู ตรโรงเรี ยน ครอบคลุ มหลักสู ตรสายวิชาชีวติ สายวิชาชีพ และ
สายวิชาการ
๓) จุดมุ่งในการพิจารณาหลักสู ตร ให้แตกต่างไปตามระดับการศึกษา
(๑) ในระดับปฐมวัยและประถมศึ กษาให้ พิจารณาหลักสู ตร ทีมุ่งที ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถินและภูมิภาค มากกว่าหลักสู ตรแกนกลางระดับชาติ
(๒) ในระดับ มัธยมศึ กษาตอนต้ นให้ พิจารณาหลัก สู ต ร ทีมุ่ งที สมดุ ล การตอบสนอง
ความต้องการของท้องถินและภูมิภาค มากกว่าหลักสู ตรแกนกลางระดับชาติ และ
ความต้องการของทางวิชาชีพและวิชาการตามสายการศึกษาทีนักเรี ยนเลือกเรี ยน
(๓) ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายวิ ช าชี พ ให้ พิ จ ารณาหลัก สู ต ร ที มุ่ งที การ
ตอบสนองความต้องการของวิชาชี พของท้องถิ นและภูมิ ภาค มากกว่าหลักสู ตร
แกนกลางระดับชาติ
(๔) ในระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนปลายสายวิช าการ ให้ พิ จ ารณาหลัก สู ต ร ที มุ่ ง ที การ
ตอบสนองความต้องการวิช าการของหลัก สู ต รแกนกลางระดับ ชาติ มากกว่า
หลักสู ตรท้องถินและภูมิภาค
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(๕) ในระดับ มัธยมศึ กษาตอนต้ นให้ พิจารณาหลัก สู ต ร ทีมุ่ งที สมดุ ล การตอบสนอง
ความต้องการของท้องถินและภูมิภาค มากกว่าหลักสู ตรแกนกลางระดับชาติ
(๖) ระดับอุดมศึกษา ให้มุ่งถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะใน 3 ขอบข่ายคือ
(1) ให้ นัก ศึ กษาได้รับ การศึ ก ษาวิช าการและวิช าชี พ ตามสาขาวิช าของ
ศาสตร์ ที ตนเลื อ กเรี ยน เพื อให้ มี คุ ณ ธรรมและจรื ย ธรรม มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะ
วิชาการและวิชาชีพ
(2) ให้นัก ศึ ก ษามี ป ระสบการณ์ วิ ช าชี พ สํ าหรั บ การประกอบอาชี พ ที มี
ทัก ษะสู ง เพื อหารายได้ใ นการดํา รงชี วิ ต ตนเองและครอบครั ว ด้ ว ยการฝึ ก
ประสบการณ์ วิช าชี พ ในสถานการณ์ จาํ ลอง และสถานการณ์ จ ริ ง ในเวลามาก
พอทีจะให้มีประสบการณ์ในการทํางานเมือสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว
(3) ให้การศึกษาทัวไปเพือให้ผสู ้ ําเร็ จการศึกษาสามารถดํารงตนให้สมกับ
คํา ว่ า บัณ ฑิ ต คื อ เป็ นคนดี ผู ้มี จิ ต ใจสู ง และมี ค วามรอบรู ้ เพื อให้ บ ัณ ฑิ ต มี
คุณลักษณะความเป็ น “ศึกษิต” คือ “ผูไ้ ด้รับการศึกษาดี” (Well-Educated) และให้
สามารถการสื อสารกับเอกัตบุคคลในวิชาชี พอืน และติดตามความเคลือนไหวและ
การเปลี ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง สุ ข ภาพอนามัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือให้อยูใ่ นโลก อย่างไม่ลา้ สมัย
๔) องค์ ประกอบด้ านระบบการศึกษา ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านองค์ประกอบ ขันตอน และ
แบบจําลองระบบการศึ กษาของสถานศึกษา ทังระบบการศึกษาหลัก และระบบย่อยด้าน
การพัฒ นาหลัก สู ตร ระบบการเรี ย นการสอน ระบบการประเมิ น ระบบการวิจยั ระบบ
บริ การการศึกษา ระบบการดูแลและให้คาํ ปรึ กษาผูเ้ รี ยน
๕) องค์ ประกอบด้ านระบบการเรี ยนการสอน ให้ครอบคลุ มมาตรฐานด้านองค์ประกอบและ
ขันตอนระบบการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มิใช่ “ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ” เพราะผูเ้ รี ยน
สํ า คัญ หรื อ ไม่ สํา คัญ ก็ ต ้อ งให้ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นอย่างกระฉับ กระเฉง (Active
Learning) ด้ ว ยการพั ฒ น าระบ บ การส อน แบ บ อิ ง ส ม รรถนะ (Competency-based
Approach-CoBA) และแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based-EBA) มากกว่า แบบอิ ง
เนือหา (Content-Based Approach-CBA)
๖) องค์ ประกอบด้ านผู้ เรี ย น ให้ค รอบคลุ ม มาตรฐานด้านการพัฒนาลัก ษณะนิ สั ยเพือเป็ น
ประชากรท้องถิ น ภูมิ ภาค และเป็ นคนไทย ไม่เน้นให้เด็กไทยเติบ ใหญ่ที ดู หมินดูแคลน
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ความเป็ นไทย แต่ยกย่องต่างชาติ เน้นนักเรี ยนยนักศึกษาในท้องถิ นทีถื อกําเนิ ด เติบ ใหญ่
และดํารงไว้ซึงชีวติ ครอบครัว
๗) องค์ ประกอบด้ านผู้สอน ให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านลักษณะทีพึงประสงค์ คือ ความเป็ น
ครู ในฐานะผูค้ วรแก่การควารวะและเคารพ (คุรุ>ครุ >คารุ >คารว >คารวะ หรื อ คุรุ >โครุ >
เคารุ >เคารว> เคารพ คุ รุไม่ได้แปลว่า หนัก อย่าสับสนกับคําว่า ครุ (หนัก) คู่ ลหุ (เบา) เพ
ระเป็ นคนละรากคํา แต่สอนผิดมาร้อยว่าปี ว่า ครู แปลว่าหนัก) มีความรู ้ ความสามารถ และ
วิญญาณความเป็ นผูค้ วรเคารพ เน้นครู ในท้องถินทีถื อกําเนิ ด เติ บใหญ่และดํารงไว้ซึงชีวิต
ครอบครัว
๘) องค์ ประกอบด้ านการบริ หารและการจัดการ ครอบคลุ มมาตรฐานด้านกฎ ข้อบังคับ และ
ระเบียบ แบบจําลองการบริ หาร องค์กรการบริ หาร และขอบข่ายการบริ หาร
(๑) มาตรฐานด้านกฎ ข้อบังคับ และระเบียบให้ครอบคลุมมาตรฐานด้านกฎหมายรอง
(Bylaw) คื อ ธรรมนู ญ โรงเรี ย น (School Constitution) ธรรมนู ญ มหาวิ ท ยาลัย
(University Constitution) และข้ อ บั ง คั บ ที ออกตาม ที พระราชบุ ญ ญั ติ ห รื อ
ธรรมนู ญกําหนด
(๒) มาตรฐานด้านแบบจําลองการบริ หาร ให้อิงแบบจําลองการบริ หารที ผ่านการวิจยั
ว่า มี ป รพสิ ทธิ ภ าพ อาทิ POSDCARE MODEL ที ครอบคลุ ม P-Planning, OOrganizing, S-Staffing, D-Directing. C-Communication, Collaborating, and
coordinating, A-Allocating of Resources, R-Reporting, and E-Evaluating
(๓) มาตรฐานองค์กรบริ หาร ได้แก่คณะกรรมการทีมีหน้าทีกํากับดูแลการบริ หาร คือ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา (คณะกรรมการโรงเรี ย น สภาสถาบัน และสภา
มหาวิทยาลัย) และการจัดการที ครู ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ าํ นวยการ อธิ การ หรื อ
อธิ ก ารบดี ต้ อ งนํ า มาบริ หารและจัด การตามนโยบายของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
(๔) มาตรฐานด้านขอบข่ ายการบริ ห าร8 ขอบข่าย คื อ (1) บริ ห ารบริ บ ท (Context
Administration) -กิ จ การชุ ม ชน – ชุ ม ชนสั ม พัน ธ์ ประชาสั ม พัน ธ์ สมาคมครู
ผูป้ กครอง ความร่ วมมือกับองค์กรท้องถิน สมาคม มูลนิ ธิ และ NGO หรื ออองค์
กรจั ด การศึ กษาองค์ ก ร (2) บ ริ ห ารวิ ช าการ (Academic Administration) หลักสู ตร การเรี ยนการสอน และการประเมิน (3) บริ หารกิจการนักเรี ยนนักศึกษา
(Student Affairs Administration) -การรั บ สมัค ร การคัด เลื อ ก การขึ นทะเบี ย น
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สวัสดิ การ การกูย้ มื เรี ยน การแนะแนว การให้คาํ ปรึ กษา และกิจกรรมผูเ้ รี ยน (4)
บริ หารบุคลากร (Personnel Administration) -การประกาศรับสมัคร การคัดเลือก
การบรรจุ การแต่ ง ตัง การเลื อนขัน สวัส ดิ ก าร และผลประโยชน์ ต อบแน (5)
บริ หารวิ ส าหกิ จ สถานศึ ก ษา (School Enterprising) -การหารายได้ มิ ใ ช่ ร อ
งบประมาณแผ่น ดิ น อย่างเดี ยว (6) บริ หารทรั พ ยากร การเงิ น และงบประมาณ
(Resources, Finance, and Budget) -การจัด สรรงบประมาณ และเงิ น รายได้จาก
วิส าหกิจ งบประมาณและความช่ วยเหลื อจากแหล่งต่างๆ (7) บริ หารเกี ยกกาย
หรื อลอจิส ติ กส์ -อาคารสถานที พัส ดุ ยานพาหนะ ถนน การคมนาคม อาหาร
เครื องดื ม สาธารณู ปโภค ความปลอดภั ย และ (8) บริ หารทั วไป-ธุ ร การ
เลขานุการกิจ สารบรรณ การติดต่อสื อสาร
๙) องค์ ป ระกอบด้ า นเทคโนโลยีก ารศึ ก ษา ครอบคลุ ม มาตรฐาน7 ด้า นที ต้อ งกํา หนดให้
สถานศึ กษาส่ งเสริ มหรื อจัดให้มี ประกอบด้วย (1) การพัฒนาระบบและการสถานศึกษา
จัด ระบบการศึ ก ษา ระบบการเรี ย นการสอน (2) การศึ ก ษาและวิ จ ัย พฤติ ก รรมและ
สมรรถนะของนักเรี ยน ครู ผู บ้ ริ ห ารและบุ ค ลากรการศึ ก ษา (3) การพัฒ นาวิธี การและ
เทคนิ คการศึกษาทีเหมาะสมกับรายวิชา การเรี ยน การสอน การบริ หารและการบริ การ (4)
การพัฒนากระบวนสื อสารการศึกษา สําหรับครู นกั เรี ยน ผูบ้ ริ หารและบุคลากรโดยจัดหา
และผลิตสื อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการต่างๆ (5) การสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
การศึ กษา แหล่ งความรู ้ และแหล่ งประสบการณ์ วิชาชี พ (6) การจัด การความรู ้ และการ
สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอน และ (7) การประเมินการศึกษาและการเรี ยนการสอนครบ
วงจรทีครอบคลุมการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
๑๐) องค์ ประกอบด้ านการประเมิน ให้ครอบคลุม มาตรฐานด้านการประเมิ นผลสัมฤทธิ การ
เรี ยน และประเมินระบบการศึกษา
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ การเรี ยนให้ ค รอบมาตรฐานเครื องมื อประเมิ น วิธี ก าร
ประเมิ น ก่ อนศึ ก ษา ประเมิ น ระหว่างศึ ก ษาและประเมิ น หลังศึ ก ษา และขอบข่ ายการ
ประเมินทีครอบคลุมการประเมินด้านวิทยพิสัย (ความรู ้ ) ทักษพิสัย (ความชํานาญ) และจิต
พิสัย (ความสนใจ ความพอใจ อารมณ์ ทัศนคติ และค่านิยม)
การประเมิ น ระบบการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ ป ระเมิ น องค์ป ระกอบโดยอิ ง
องค์ประกอบระบบได้แก่ บริ บท ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลัพทธ์และผลย้อนกลับ
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๑๑) องค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครอบคลุมองค์ประกอบ มาตรฐาน
ตัวบ่งชี เกณฑ์ และวิธีการประมิน
๑๒)องค์ ประกอบอืนๆ ตามบริบทของสถานศึกษา ให้ครอบคลุมองค์ประกอบอืนทีมีอิทธิ ภลต่อ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละบริ บท ทีมี ผลกระทบขนบธรรมเนี ยมประเพณี
วัฒนธรรม อาชี พ วิถีชีวิต และความเป็ นไทยในแต่ละท้องถิ น อาทิ องค์ประกอบด้านอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา การสร้างสังคมแห่งการเรี ยน เป็ นต้น.
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หมวด 17

การปฏิรูปการศึกษาสํ าหรับประเทศไทย 4.0 และประเทศไทย 5.0
17.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูป
แผนพัฒนาประเทศไทยตามแนวทาง 4.0 เป็ นการพัฒนานวัตกรรมเพือขับเคลื อนเศรษกิ จใหม่ทีเน้น
การสร้ างมูลค่าเพิม มากกว่า การมุ่งขายแรงงานและวัตถุดิบ ส่ วนการพัฒนาประเทศไทย 5.0 เป็ นการ
พัฒนาเพือขับเคลือนสังคมแห่งความร่ มเย็นเป็ นสุ ข ด้วยการ รื อฟื น ฟื นฟู พัฒนา สื บสาน อนุ รักษ์และ
เผยแพร่ ศิลปะวิทยาการ วิธีวิทยา (เทคโนโลยี) ความรู ้แห่งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทย
ทีมุ่งคุณภาพชี วติ ประชาชาด้วยการอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข มกกว่าการอยูด่ ีกินดี
17.1.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูปในการจัดการศึกษาสํ าหรับประเทศไทย 4.0
ในต่ างประเทศ ได้ป ระกาศใช้ การพัฒ นาประเทศ 4.0 เพื อนําประเทศไปสู่ อุ ด สาหกรรม
อัจฉริ ยะ ประเทศแรกทีประกาศใช้ Industry4.0 คือ สาธารณองค์กรจัดการศึกษาเยอรมันนี เป็ นการนํา
หุ่นยนตร์ เข้ามาเป็ นแรงงานการผลิตในทุกขันตอนของกระบวนการผลิตในโรงงานอุดสาหกรรม
ในพ.ศ. 2559 องค์กรจัดการศึกษาบาลได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิ จ Thailand4.0 โดยเน้นการ
พัฒนานวัตกรรมเพือสร้างมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจ ถือเป็ นการพัฒนาอย่างต่อเนื องจากThailand1.0 -3.5
ประเทศไทย1.0 เป็ นเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมดังเดิมทีใช้แรงงานพืนฐาน (Unskilled Labor)
เช่น ค้าขายหมู เป็ ดไก่ พืชผักสวนครัว ผลไม้ ฯลฯ
ประเทศไทย2.0 ทีเป็ นเศรษฐกิ จแบบอุตสาหกรรมเบาที เน้นแรงงานทักษะ (Skilled Labor)
ในการผลิตเครื องอุปโภคบริ โภค เช่น การผลิตและขายรองเท้า กระเป๋ า เสื อผ้า เครื องใช้ ฯลฯ
ประเทศไทย3.0 ที เน้ น เศรษฐกิ จ บนอุ ต สาหกรรมหนั ก ที ต้ อ งใช้ เทคโนโลยี ส มัย ใหม่
(Technology-based economy) เพือการส่ งออก เช่ น การผลิตและขายส่ งรถยนต์ เหล็กกล้า ปูนซี เมนต์
ฯลฯ
ประเทศไทย3.5 ที เน้ น การวิ จ ัย แบบวิ จ ัย และพัฒ นา (R&D) เพื อสร้ า งนวัต กรรมและ
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เทคโนโลยีใหม่
ส่ วนประเทศไทย 4.0 เน้นเศรษฐกิ จใหม่ ที ขับ เคลือนด้วยนวัตกรรมเพือเพิมมู ลค่ าเพิ มทาง
เศรษฐกิจจากการผลิ ตสิ นค้าโภคภัณฑ์ เป็ นผลิตเทคโนโลยี จากการผลิตสิ นค้าเพือจําหน่ ายไปสู่ การ
บริ การ ทังหมดนี จําเป็ นต้องใช้ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ เพือให้สามารถพัฒนานวัตกรรม ทีจะเป็ นฐาน
ของเทคโนโลยีในอนาคต
การเปลี ยนแปลงไปสู่ Thailand4.0 จะเกิ ดไม่ได้หากประเทศไทยไม่ปรับเปลียนแนวทางการ
จัดการศึ กษา ให้ พ ร้ อมรั บ โดยพัฒ นาการศึ ก ษาไทย 4.0 ให้เป็ นการศึ กษาที เน้น การใช้เทคโนโลยี
การศึกษาเป็ นเครื องมือใน9 ประเด็น เรี ยกว่า “นวพัฒนวิถี” หรื อ การพัฒนาการศึกษา9 ระบบ คือ (1)
การพัฒนาระบบการศึกษาไทย 4.0 (2) การพัฒนาพฤติกรรมมนุ ษย์ไทย 4.0 (3) การพัฒนานวัตกรรม
ไทย 4.0 (4) การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนไทย 4.0 (5) การพัฒนากระบวรการสื อสารการศึกษา
ไทย 4.0 (6) การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึ กษาไทย 4.0 (7) การพัฒนาระบบบริ หารและการจัดการ
ไทย 4.0 (8) การพัฒนาระบบการประเมินไทย 4.0 และ (9) การพัฒนาไตรยางค์วิชาชีพไทย 4.0
17.1.1 หลักการและเหตุแห่ งการปฏิรูปในการจัดการศึกษาสํ าหรับประเทศไทย 5.0
หลังจากพัฒนาประเทศไทย ตาม 4.0 ซึ งจะนําไปสู่ วตั ถุ นิ ยมสู งสุ ดแล้ว ต้องพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่ จิ ต นิ ย มให้ สู ง ตาม ดัง นันการพัฒ นาประเทศตาม ประเทศไทย 5.0 เป็ นการพัฒ นาเพื อ
ขับ เคลื อนสั งคมแห่ งความร่ ม เย็น เป็ นสุ ข คื อม่ งความสุ ข มวลรวม (Gross Happiness Product-GHP)
ด้วยการ รื อฟื น ฟื นฟู พัฒนา สื บสาน อนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปะวิทยาการ วิธีวิทยา ปัญญาแห่งแผ่นดิน
(ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทยทีมุ่งคุ ณภาพชี วิตประชาชาด้วยการอยู่เย็นเป็ นสุ ข นําการอยู่ดีกิน
โดยการพยากรณ์ ภ าพอนาคตว่า หลัก จากการพัฒ นาประเทศตามแนวทางประเทศไทย 4.0 แล้ว
ประชาชนมี มี ความเป็ นอยู่ดีขึน แต่วิถีชีวิตจะยึดติ ดวัตถุ นิยม จนหาความสงบสุ ขอย่างแท้จริ งไม่ได้
เพราะยึดมันในการแข่งขัน ชิ งดี ชิงเด่น มุ่งที จะตะเกี ยกตะกายปี นขึนจาก “หลุมดักรายได้ปานกลาง”
(Middle Income Trap)
หากคาดการณ์ ไม่ทะลุประโปร่ ง ผูท้ ีจะได้ประโยชน์จากการ “รายได้สูง” (Upper Incomes) ก็
คือ คนเพียงกลุ่มน้อย คือ ผูม้ ีอาํ นาจองค์กรจัดการศึกษาหรื อนายทุนไม่ถึงร้อยละ 20 ของประชาชนใน
ชาติ (อาทิ คนเดียวมีรายได้เกือบแปดแสนล้านบาท) ในขณะที ร้อยละ80 ของชาวไทย แก่งแย่งเพือยึด
ครองทรัพยากรที เหลื อจากบรรดาผูค้ รองอํานาจองค์กรจัดการศึ กษาและนายทุ น แม้จะกิ นอยู่ดี แต่
หนี สิ น ก็ เพิ มพูน ความเหลื อลําก็สู งขึ น ประเทศไทย 5.0 จึ งมุ่ งพัฒ นาสั งคมไปสู่ สั งคมแห่ งความ
พอเพียง มีรายได้ปานกลาง ไม่ฝักไฝ่ รายได้สูง เพือมิให้ใช่จ่ายสรุ่ ยสุ ร่าย นําทรัพยากรของลูปหลานมา
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ใช้อย่างฟุ่ มเฟื อยในยุคบิดามารดา และนําไปสู่ สังคมแห่งความ “อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข” ในทีสุ ด
การจัดการศึ กษาที เน้นสายวิชาชี วิตเท่านัน จึงจะนําประเทศชาติก ลับมาสู่ ความพอเพียง ไม่
ฟุ้งเฟ้อทีจะนําพาประชาชนไปสู่ ความมังคังทางกายภาพ และมีความเสื อมทรามทางจิตภาพและสังคม
ภาพ
17.2 แนวนโยบายการจัดการศึกษาสํ าหรับประเทศไทย 4.0
การพัฒ นาประเทศสํ า หรั บ ประเทศไทย 4.0 ต้อ งพัฒ นา9 เรื อง คื อ ระบบการศึ ก ษา การพัฒ นา
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ไ ทย การพัฒ นานวัต กรรม การพัฒ นาระบบการเรี ย นการสอน การพัฒ นา
กระบวนการสื อสารการศึ กษา การพัฒ นาสภาพแวดล้อมการศึ กษา การพัฒนาระบบบริ หารและการ
จัดการ การประเมิ นตามสําหรั บประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาการศึ กษาเป็ นวิชาชี พชันสู งผ่านไต
รยางค์วชิ าชีพ
๑) การพัฒนาระบบการศึกษาไทย 4.0 เป็ นระบบการจัดการศึกษามีการวางรากฐานด้านระบบ
การศึ ก ษาที ประกอบด้ว ยกฎหมายการศึ กษา (พ.ร.บ. การศึ กษาชาติ ) ระบบการศึ ก ษาชาติ
(แผนการศึกษาชาติ) และเน้นการสร้ างโครงสร้างระบบกฎหมายและระบบการศึกษารองรับ
ในระดับสถาบันการศึกษา
๒) การพัฒ นาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ไ ทย 4.0 เป็ นการพัฒ นามนุ ษ ย์ใ ห้ เป็ น “คนไทย” ที มี ค วาม
ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ชื นชมคนไทยด้วยกันเอง มิใช่ ดูถูกคนไทย ของไทย แต่เห่อเหิ ม
ของต่ างชาติ โดยเฉพาะฝรั งต่างชาติ ที เคยเข้ามายํายีและทําลานระบบเศรษฐกิ จ การเมื อง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
๓) การพัฒ นานวัตกรรมไทย 4.0 เป็ นการจัดการศึก ษาเพือสอนนักพัฒนานวัตกรรม โดยสร้ าง
แนวคิดทีถูกต้อง และขันตอนการพัฒนานวัตกรรมทีมีประสิ ทธิ ภาพ
๔) การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนไทย 4.0 ต้องเป็ นการจัดระบบการสอนทีเน้นประสบการณ์
เพื อให้ นั ก เรี ยนได้ เ รี ยน 6 อย่ า ง คื อ เรี ยนรู ้ (Learning to Know) เรี ยน คิ ด (Learning to
Think/Create) เรี ยนทํา (Learning to do) เรี ยนแก้ปัญหา (Learning to Solve Problems) เรี ยน
เพือจะเป็ นตัวเอง (Learning to Be) และเรี ยนเพือจะดํารงชี วิตของตนเอง (Learning to Live)
โดยไม่รอพึงพาหรื อเปรี ยบเทียบกับผูอ้ ืน
๕) การพัฒนากระบวนการสื อสารการศึกษาไทย 4.0 ต้องเป็ นการสื อสารรอบด้าน รอบทิศ ทุกที
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ทุก เวลา ด้วยการสื อสารแบบภควัน ตภาพ (Ubiquitous Communication) เพื อนําไปสู่ การจัด
การศึ ก ษาภควัน ตภาพ ทํา ให้ ป ระเทศชาติ สั งคม ชมชน มหาวิท ยาลัย สถานศึ ก ษา และ
ห้ องเรี ยน เข้าสู่ ส ภาพห้ อ งเรี ย นภควัน ตภาพ (U-Classroom) สถานศึ ก ษาภควัน ตภาพ (USchool) และประเทศภควันตภาพ (U-Nation)
๖) การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาไทย 4.0 เป็ นการสลายห้องเรี ยนและสถานศึกษาจากการ
เป็ นแหล่งความรู้ หลัก โดยจะเปลี ยนมาเป็ นการศึกษาทีบ้าน (Home Schooling) แทน ดังนัน
สถาปั ตยกรรมสถานศึก ษาต้องเปลี ยนแปลงไป เพือให้ สถานศึ ก ษาเป็ นศู น ย์การศึกษาของ
ชุมชน
๗) การพัฒนาระบบบริ หารและการจัดการไทย 4.0 เป็ นการจัดการบริ หารและการจัดการแบบอิง
บริ บ ท (Context-Based Administration and Management) โดยยึด แบบจําลองแคสเปอร์ ล า
(CASPERLA Model) แบบจําลองแคสเปอร์ ลา เป็ นตัวเที ยบเหมื อน (Replica) ระบบการจัด
การศึ ก ษา (Educational Management System ) ที ยึด บริ บ ทเป็ นฐานในการพัฒ นาหลัก สู ต ร
การพัฒ นารายวิชา การสอน การฝึ กอบรม การเรี ยน การจัดสภาพแวด เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เติ บ ใหญ่ ในบริ บ ทนัน ทําการสอนและถ่ายทอดความรู ้ แ ละประสบการณ์ โดยครู อาจารย์
บุคลากรสนับสนุ น และผูบ้ ริ หาร ในชุ มชน มิใช่ส่งเข้า (Import) มาจากชุมชนอืน สถานศึกษา
ต้องจัด วิส าหกิ จเพือหารายได้เลี ยงตนเองให้มากทีสุ ด พัฒนาความสั มพันธ์ อนั ดี กับ ชุ มชน
และพัฒนาระบบลอจิสติกส์ ส่วนการบริ หารทัวไป เน้นธุ รการ สารบัญและการติดต่อสื อสาร
๘) การพัฒ นาระบบการประเมิ น ไทย 4.0 เป็ นการประเมิ น จากความเป็ นจริ ง (Authentic
Assessment) คื อ การประเมิ น แบบอนาลอก (Analogue Evaluation) มิ ใ ช้ น ํามาเปลี ยนเป็ น
ตัวเลขแล้วแปลความทีเรี ยกว่า การประเมินแบบดิจิทลั (Digital Evaluation) ด้วยการประเมิน
ครบวงจร จากสภาพการเรี ยนรู ้ เรี ยนคิด เรี ยนทํา เรี ยนแก้ เรี ยนเพืออยูเ่ พือเป็ น และเรี ยนเพือ
ดํารงชี วิตอย่างแท้จริ ง ด้วยการประเมิ น ครบวงจรก่อนเรี ยน ประเมิน กระบวนการระหว่าง
เรี ยนจากพฤติ ก รรมต่ อ เนื อง (Evaluation of Process) ประเมิ น ผลลั พ ธ์ (Evaluation of
Products) ในการประเมิ น หลัง เรี ย น และติ ด ตามผลกระทบอย่ า งต่ อ เนื อง (Continuous
Assessment) ระบบการประเมิน ไทย 4.0 จึงเน้น การประเมิ น ที จะประกัน ความเชื อมันและ
เชือถื อได้อย่างแท้จริ ง เช่น คนทีได้รับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับ1 ต้องมีความสําเร็ จร้ อยละ90
ของงานทีทํา หากทําไม่ได้ เพราะสําคัญตนผิดหรื อหลงตนว่า เก่งกว่าคนอืน แต่ทาํ อะไรไม่
สําเร็ จก็เรี ยกว่า การประเมินไม่เป็ นไปตามเป็ นจริ ง เชื อถือไม่ได้
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๙) การพัฒนาไตรยางค์วชิ าชีพไทย 4.0 เป็ นการให้ความสําคัญกับการเตรี ยมบุคลากรสานวิชาชีพ
ด้วยการจัดให้มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการเรี ยกว่า ไตรยางค์วิชาชี พ (Professional Triads)
นั นคื อ จะต้อ งมี ค ณะวิ ช าที สอนภาคปฏิ บ ัติ (Practice) คณะวิ ช าที สอนวิ ท ยาการหรื อ
วิท ยาศาสตร์ วิชาชี พ (Professional Sciences) และคณะวิช าที สอนวิธี วิท ยาหรื อเทคโนโลยี
วิชาชีพ (Professional Technology)

17.3 แนวปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาสํ าหรับประเทศไทย 4.0
1) แนวปฏิบัติการพัฒนาระบบการศึกษาไทย 4.0
การพัฒนาระบบการศึกษาไทย 4.0 เป็ นระบบการจัดการศึ กษามี การวางรากฐานด้านระบบ
การศึกษาทีประกอบด้วยกฎหมายการศึกษา (พ.ร.บ. การศึ กษาชาติ ) ระบบการศึกษาชาติ (แผนการ
ศึ ก ษาชาติ ) และเน้ น การสร้ า งโครงสร้ า งระบบกฎหมายและระบบการศึ ก ษารองรั บ ในระดั บ
สถาบันการศึกษาใน3 เรื อง คือ
(๑) สถานศึก ษาจะต้องมี ธรรมนู ญสถานศึ กษา เพือเป็ นกฎหมายรอง (Bylaws) มิใช่ “โหน”
กฎหมายแม่ หรื อ พรบ.การศึกษา หรื อ พรบ.สถานศึกษาซึ งเป็ นกฎหมายหลักเพียงอย่าง
เดียว
(๒) สถานศึ กษาจะต้องมีระบบการศึกษาประจําสถาบันเป็ นของตนเอง เช่น ระบบการสอน
ทางไกล “แผน มสธ.” ระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย “แผน มกธ.”
(๓) สถานศึกษาจะต้องมีการจัดทําแผนแม่บทวิชาการ (Academic Master Plan-AMP) เพือให้
เป็ นแผนหลักสําหรับการจัดทําแผนบริ หารและจัดการ แผนบริ การการศึกษา และแผนอืน
ทีเป็ นจุดเน้นของสถาบันการศึกษา
สถานศึกษาต้องยึดข้อ (1) (2) และ (3) เป็ นหลักในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิ
การในระดับตําลงมา
ประเทศไทยต้องกําหนดองค์ประกอบระบบการศึกษาให้สามารถประกันความสําเร็ จในการ
จัดการศึกษาในอนาคต โดยคํานึงถึงหลักการจัดการศึกษาทีเหมาะกับประเทศไทย 4.0
การนําระบบการศึ ก ษาจากต่ างประเทศโดยกระบวนการล้างสมอง ปลูก ฝั งลัท ธิ ค วามเชื อ
ค่านิ ยม และคุณธรรมทีเบียงเบนไปจากวิถีไทยโดยผ่านนักเรี ยนทุน นักเรี ยนนอกทีเมือกลับมาแล้วก็
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นําวัฒนธรรมและค่านิ ยมมาครอบงําวิถี ไทยจะสร้างความหายนะต่อความเป็ นไทยเกิ นจะกู ้กลับได้
ดังนัน นําการศึ กษาจึงควรสร้ างภาพอนาคตที คํานึ งถึ งหลักการ ระบบและองค์ป ระกอบทีจะพัฒนา
ประเทศไทยได้อย่างจริ งจัง
2) แนวปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ ไทย 4.0
การพัฒนาพฤติ กรรมมนุ ษ ย์ไทย 4.0 เป็ นการพัฒ นามนุ ษ ย์ให้ เป็ น “คนไทย” ที มี ค วาม
ภาคภู มิ ใ จในความเป็ นไทย ชื นชมคนไทยด้ว ยกัน เอง มิ ใ ช่ ดู ถู ก คนไทย ของไทย แต่ เห่ อ เหิ ม ของ
ต่างชาติ โดยเฉพาะฝรังต่างชาติ ทีเคยเข้ามายํายีและทําลานระบบเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ไ ทย 4.0 ต้อ งมี ลั ก ษณะสํ า คัญ ตามคุ ณ ลัก ษณะที พึ ง ประสงค์ โดยยึ ด
แบบจําลองการพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะผู เ้ รี ย น ตามแนว EMASIS Model และพัฒ นากระบวนการจัด
การศึกษา ตาม HEARTIBE Model)
๑) แบบจําลอง EMASIS Model (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์) มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
เติ บใหญ่เป็ นประชาชนไทยที มีคุ ณสมบัติ6 ประการ คื อ (1) Emotional Quality-มี ความ
เยื อ กเย็น (2) Moral Quality-มี เป็ นคนดี (3) Adversity Quality –มี อ ดทนอดกลั นฟื น
อารมณ์ รวดเร็ ว (4) Social Quality –เข้ากับ คนอื นได้ดี อ ยู่ในสั งคมอย่างมี ค วามสุ ข (5)
Intelligence Quality -มี แ ละมี ส ติ ปั ญ ญ า (6) Spiritual Quality-มี วิ ญ ญ าณ วิ ญ ู ชน
ประกอบด้วยสัมมาทิฐิ10
๒) แบบจําลอง HEARTIBE Model (ศาสตราจารย์ ดร.ชัย ยงค์ พรหมวงศ์) มี แนวทางจัด
การศึกษา8 ประการ คือ
(๑)

H-Humanistic ปรับ บริ บ ทสั งคมเพือพัฒ นา “คน” ให้เป็ น “มนุ ษ ย์” คือ ผูม้ ี
จิตใจสู ง และมุ่งพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ โดยยึดฐานชุ มชน ฐานวัฒนธรรม
ฐานวิถีชีวิต และฐานประสบการณ์

(๒)

E-Epistemology รับแนวคิดประสบการณ์ ญาณทัศนนิยม และอภิธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพือเป็ นพืนฐานความคิดระดับสู ง ไม่ผูกกับสัมผัสทางกาย
และการเชือมต่อกับสภาวธรรมทีเหนือความ เข้าใจของมนุษย์

(๓)

A-Architectural Design ป รั บ ส ถ าปั ต ย ก รร ม ส ถ าน ศึ ก ษ า ที เน้ น 5
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องค์ประกอบ (1) สถานทีเรี ยน—บ้านในสถานศึกษา (Home-in-School) (2)
หอความรู ้ (Knowledge Center) (3) หอประสบการณ์ (Experience Center)
(4) ห อบ ริ การ (Service Center) และ (5) ส่ วน ส นั บ ส นุ น (Supporting
Facilities)
(๔)

R-Realistic Assessment มีการประเมินทีอิ งประสบการณ์ มากกว่าอิงเนื อหา
สาระและมีการเทียบโอนประสบการณ์จากชีวติ จริ ง

(๕)

T-Thai Ways พัฒ นาหลัก สู ต รการศึ ก ษา/การฝึ กอบรมที อิ ง “วิ ถีไทย” บน
พื นฐานของศาสตร์ แ ละวิ ท ยาการ ที เป็ นภู มิ ปั ญ ญาไทย หลัก สู ตรต้อ ง
ปรั บ เปลี ยนจากหลั ก สู ตรแบบอิ ง เนื อหาสาระเป็ นหลั ก สู ตรแบบอิ ง
ประสบการณ์ ทีมุ่งให้ทาํ เป็ นทําได้มากกว่า การ “เรี ยนรู ้”

(๖)

I-Integrated Whole ปรับระบบการศึกษาแบบบูรณาการองค์รวม ผสมผสาน
การศึ ก ษา 3 รู ป แบบ ไม่ แ ยกส่ ว นว่า เป็ นการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา นอก
สถานศึ ก ษา หรื อตามอัธ ยาศั ย ด้ ว ยการศึ ก ษาเพื อชี วิ ต จากชี วิ ต ใน
สถานศึ กษาชี วิตโดยให้ผูห้ รื อสิ งทีอยู่รอบตัวเป็ นครู (คุ รุ=โครุ เคารุ เคารว
เคารพ คื อ ผู้ควรเคารพ หรื อที ตังแห่ งความเคารพ หรื อ คุรุ=ครุ คารุ คารวะ
คื อ ผู้ควรคารวะ ไม่ ควรแปล คุรุว่า หนัก เพราะเป็ นคนละรากศัพท์ กับ ครุ ลหุ)

(๗)

B-Borderless ขยายพรมแดนการเรี ยนการสอนจากบริ เวณจากสถานศึ กษา
ไปสู่ ชุมชน และโลกกว้าง อาทิ โรงงาน สถานประกอบการ ไร่ นา ฯลฯ ใน
ชุ ม ชุ น เพื อเป็ นแหล่ งความรู ้ แหล่ งเผชิ ญ ประสบการณ์ แ ละแหล่ ง พัฒ นา
ทักษะชี วติ

(๘)

E-Experience-Based ปรั บ เปลี ยนปรั บ ระบบการสอนที เน้ น การเรี ย นการ
สอนจากอิงเนือหาเป็ นระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ ทีผสมผสานการ
เรี ยนการสอนด้วยวิธีการทีหลากหลาย

3) แนวปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมไทย 4.0
การพัฒนานวัตกรรมไทย 4.0 เป็ นการจัดการศึ กษาเพือสอนนักพัฒนานวัตกรรม โดยสร้ าง
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แนวคิดทีถูกต้อง และขันตอนการพัฒนานวัตกรรมทีมีประสิ ทธิ ภาพ
แนวคิ ดนวัตกรรม แนวคิด ที ถู ก ต้องเกี ยวกับ นวัตกรรม คื อ นวัตกรรม (Innovation) เดิ ม ใช้
"นวกรรม" หมายถึ ง สิ งใหม่ทีอาจเป็ นแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ระบบ (กระบวนการหรื อขันตอนและ
วิธีการ) กลไก (ข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ และข้อปฏิบตั ิ) และสิ งประดิษฐ์
การเป็ นสิ งใหม่ มิใช่ทุกสิ งใหม่จะเป็ นนวัตกรรม แต่จะต้องอยูภ่ ายใต้เงือนไข 6 ประการ คือ
(1) พัฒ นาขึ นจากการประเมิ น หรื อวิเคราะห์ ค วามต้อ งการเพือ (1) แก้ปั ญหาที กําลังเผชิ ญ
หรื อคาดว่าต้องเผชิ ญ ในอนาคต และ (2) สนองความต้องการของสังคมมนุ ษย์ในปั จจุบนั และอนาคต
โดยการพัฒนาสิ งใหม่ เรี ยกว่า "ต้นแบบชิ นงาน" (Prototype-Proto=แรก; Type=ชิ น อัน ชนิด ประเภท)
ขึน
(2) มี ค วามใหม่ (Novelty) ทังหมด (Total Novelty) หรื อบางส่ ว น (Partial Novelty) เช่ น
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยูห่ วั แนวคิดทีว่าพระพุทธเจ้าประสู ติ (พระธาตุศรี สมรัก) ตรัสรู้
(พระแท่นศิ ลาอาสน์) ปฐมเทศนา (ทับกวาง แก่ งคอย สรปุระ แขวงเมืองพาราณสี ปริ มณฑลรอบเขา
ใหญ่ โคราชถึ ง สระบุ รี เพชรบู ร ณ์ ถึ ง ปาจิ น ปุ ร ะ) และปริ นิ พ พาน (ที พระแท่ น ดงรั ง ท่ า มะกา
กาญจนบุ รี) ในประเทศไทย หรื อ แนวคิ ดที ว่า คนไทยตังถิ นฐานที สุ วรรณภูมิม าแปดพัน ปี ไม่เคย
เคลือนย้ายมาจากเทือกเขาอัลไตทีอยูเ่ หนือทะเลทราย ตะวันตกเฉี ยงเหนือของจีน เป็ นต้น
(3) ดําเนิ นการบนพืนฐานการจัดระบบ (Systems Approach) โดยอิงองค์ประกอบด้านบริ บท
ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลย้อนกลับ โดยอิง CIPOF Model คือ C-Context; I-Input; PProcess; O-Output; และ F-Feedback.
(4) มี การพิสูจน์ดว้ ยการวิจยั หรื ออยู่ระหว่างการวิจยั โดยดําเนิ นการตามขันตอน7 ขัน (ตาม
Brahmawong's Seven Step Model) ด้วยการทําวิจยั แบบวิจยั และพัฒ นา (Research and Development
ทัง Pure R&D or Applied R&D ผ่าน Experimental R&D)
ยอมรับ

(5) มีการเผยแพร่ นวัตกรรมเพือให้ผสู ้ นใจนําไปใช้ และเชิ ญชวนให้มีการโต้แย้ง จนเกิดการ

(6) เมื อเป็ นที ยอมรั บ ให้ เป็ นส่ ว นหนึ งของระบบสั ง คม หน่ ว ยงาน หรื อ การดําเนิ น งาน
ต้นแบบชิ นงานนัน ก็ห มดสภาพเป็ น "นวัตกรรม" กลายเป็ น "เทคโนโลยี" ดังนัน และอาจเรี ยกว่า
เทคโนโลยีใหม่ หลังจากผ่านการเป็ นนวัตกรรมแล้ว เปรี ยบได้กบั หน่อไม้ (นวัตกรรม) กลายไป "ลํา

178

ไผ่"
ขันตอนการพัฒ นานวัต กรรมที จะประกัน คุ ณ ภาพของต้น แบบนวัต กรรม มี 7 ขันตอน ที
ประกอบด้วยการวิจยั 4 ขัน และการพัฒนา 3 ขัน ตาม R4D3 Model ดังนี
ขันที1 ศึกษาองค์ ความรู้ หรื อเนือหาสาระเกียวกับต้ นแบบชิ นงาน (Study the Body of Content
on the Innovative Prototype) โดยวิ จ ัย เอกสารจากการทบทวนวรรณกรรม การสั ม ภาษณ์ ผู้ รู้ /
ผูท้ รงคุณวุฒิและการศึกษาดูงาน --R1 (Documentary Research)
ขันที2 ประเมินความต้ องการต้ นแบบชิ นงาน (Assess needs for the innovative prototypes)
เพือหาองค์ป ระกอบ (Components) ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ (Procedure) ขันตอน (Logical Steps)
และรายละเอียด (Specifications) —R2 (Survey Research)
ขันที3 พัฒ นากรอบแนวคิดต้ นแบบชิ นงาน (Develop Conceptual Framework) โดยเขี ยน
กรอบ แน วคิ ด ที ป ระกอบ ด้ ว ยท ฤษ ฎี และห ลั ก การ (Theories and Principles) องค์ ป ระกอบ
(Components) ของนวัตกรรม กระบวนการ (Process) การทํางานของนวัตกรรม ขันตอนตามลําดับ
(Logical Steps) และรายละเอียด (Specification) ของนวัตกรรม –D1 (Design)
ขั นที 4: ถามความเห็ น ผู ้เชี ยวชาญ (Seek Experts’ Opinions) เป็ นการนํ า กรอบแนวคิ ด
นวัตกรรมไปขอความเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญ โดยใช้วธิ ี ส่งแบบสอบสอบถาม (Via questionnaire) ใช้เทค
นิกเดลฟาย (Delphi Technique) หรื อกลุ่มผูเ้ ชียวชาญ (Focus Group) —R3 (Survey Research)
ขั นที 5: ร่ างต้ นแบบชิ นงาน (Draft the Innovative Prototype) เป็ นการพัฒ นาต้ น แบบ
ชินงานของนวัตกรรมตามลําดับขันคือ การออกแบบชิ นงาน (Design and develop the Prototype) และ
เขียนรายละเอียดนวัตกรรม (Write the Details of the Prototype) –D2 (Development)
ขันที6: รั บ รองและทดสอบต้ นแบบชิ นงาน (Verify or Test the Prototype) เป็ นการนําร่ าง
นวัตกรรมไปทดลองใช้เพือหาประสิ ทธิ ภาพตาม2 ขันตอน คือ (1) การทดลองใช้เบืองค้น (Tryout)
และทดลองใช้จริ ง (Trial Run) —R4
ในกรณี ทีเป็ นนวัตกรรมขนาดใหญ่ทีต้องใช้เวลาพัฒนาหรื อลงทุนสู ง ก็อาจให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ35 คนรับรอง (Verification by Experts)
หลังจากการทดลองใช้หรื อรับ รองจากผูท้ รงคุ ณวุฒิแล้ว ก็ตอ้ งเขียนรายงานผลการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของนวัตกรรม
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ขันที7: ปรั บปรุ งและเขียนรายงาน (Finalize the Prototype and Write Final Reports) เป็ น
การเขียนรายงานผลการวิจยั ให้เป็ นไปตามรู ปแบบ (Stylebook) ขนาดและรู ปแบบอักษร โครงสร้ าง
รายงานทีต้องเป็ นแบบหกบท (Six chapter format) เอกสารอ้างอิง/บรรณานุ กรม และภาคผนวก –D3
(Design and Development)
4) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนไทย 4.0
การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนไทย 4.0 ต้องเป็ นการจัดระบบการสอนทีเน้นประสบการณ์
เพื อให้ นัก เรี ย นได้เรี ย น6 อย่าง คื อ เรี ย นรู ้ (Learning to Know) เรี ยนคิ ด (Learning to Think/Create)
เรี ยนทํา (Learning to do) เรี ยนแก้ ปั ญ หา (Learning to Solve Problems) เรี ยนเพื อจะเป็ นตั ว เอง
(Learning to Be) และเรี ย นเพื อจะดํา รงชี วิ ต ของตนเอง (Learning to Live) โดยไม่ ร อพึ งพาหรื อ
เปรี ยบเทียบกับผูอ้ ืน
การเรี ยนทัง6 ย่างนี จะใช้ก ารเรี ยนรู ้ อย่างเดี ยวไม่ได้ ผูเ้ รี ยนต้องได้เผชิ ญประสบการณ์ ทง6
ั
สถานการณ์ ในรู ปการเรี ยนแบบอิงกระสบการณ์ (Experience-Based Approach-EBA)
(๑) ความหมายของการสอนแบบอิ ง ประสบการณ์ วิ ธี ก ารสอนแบบอิ ง ประสบการณ์
(Experience – Base Approach – EBA) เป็ นวิธีการสอนทีมุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์
โดยใช้ความรู ้ และทักษะความชํานาญตามทีจําเป็ น เพือเผชิ ญผจญและเผด็จประสบการณ์
ทีกําหนด วิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์จึงสอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษา2542 ทีเน้น
ให้ ผู ้เรี ยนคิ ด เป็ น ทําเป็ น และแก้ปั ญ หาเป็ น พัฒ นาขึ นโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัย ยงค์
พรหมวงศ์ ทีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เมือ พ.ศ. 2540 (ดร.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ เป็ นผูพ้ ฒั นาระบบการสอนแบบศูนย์การเรี ยน ทีคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย เมือ พ.ศ. 2516)
(๒) ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ มีองค์ประกอบ
และขันตอนดังนี
ก) องค์ประกอบระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์มี
8 องค์ประกอบ คือ
(ก) การวางแผน เป็ นการวิเคราะห์ ประสบการณ์ กําหนดวัตถุ ป ระสงค์ กําหนดแนวทางการ
เผชิ ญ ประสบการณ์ กําหนดสื อและสิ งอํานวยความสะดวก กําหนดขันตอนการเผชิ ญ
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ประสบการณ์ และกําหนดแนวทางการประเมิน โดยเขียนในรู ปแผนการสอนแบบต่างๆ
(ข) ประสบการณ์ หมายถึงสิ งทีกําหนดให้ผเู ้ รี ยนเผชิ ญด้วยการลงมือปฏิบตั ิ โดยกําหนดเป็ น
ประสบการณ์ หลัก ประสบการณ์ รอง ภารกิ จ และงาน เป็ นการกําหนดประสบการณ์ ที
คาดหวัง ว่ า ผู ้เรี ยนจะต้ อ งทํา ได้ โดยกํา หนดเป็ นหน่ ว ยประสบการณ์ จํา แนกเป็ น
ประสบการณ์หลักและประสบการณ์รอง แต่ละประสบการณ์รองจําแนกเป็ นกิจกรรมย่อย
เรี ยกว่า ภารกิจและงาน
นอกจากนี ยัง จํา แนกประสบการณ์ ออกเป็ นประสบการณ์ ตามสมรรถนะ
(Competency-Based Experiences) ประส บการณ์ ตามสถานการณ์ (Situation-Based
Experiences) และป ระส บ การณ์ ตามกิ จกรรมวิ ช าการ (Academic Activity-Based
Experiences)
(ค) รูปแบบการเผชิ ญประสบการณ์ หมายถึงวิธีการเผชิ ญประสบการณ์ทีครอบคลุมการเผชิ ญ
ด้ว ยตนเอง (Self-Directed Learning-SDL) เผชิ ญ ประสบการณ์ แ บบร่ ว มมื อ เป็ นกลุ่ ม
(Group Collaboration) กับเพือน (Peer-Directed Learning-PDL) และเผชิ ญประสบการณ์
กับครู (Teacher-Directed Learning-TDL)
(ง) เนื อหาสาระ หมายถึงองค์ความรู ้ทีจัดเตรี ยมไว้หรื อชี แนะแหล่งให้ผูเ้ รี ยนศึ กษาเพิมเติ ม
โดยจัดในรู ปเนื อหาสาระเพือให้ผเู ้ รี ยนมีความรู้ เกียวกับภารกิจและงาน ในกรณี การเรี ยน
แบบอิงประสบการณ์ ผ่านสื อสังคมจะเสนอในรู ป บทเรี ยนอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ (eLearning
Lessons) เนื อหาสาระจะจัด ไว้ใ นรู ป Learning Object Module (LOM) เรี ย กว่า “ฟอง”
เพื อให้ ผูเ้ รี ย นสามารถดู ด หรื อ ดึ ง (โหลด) มาใช้ ศึ ก ษาหาความรู ้ ได้อย่างสะดวก ส่ วน
ประสบการณ์จะจัดไว้ในรู ป Job Object Module (JOM) ทีมีการจําแนกสิ งทีผูเ้ รี ยนจะต้อง
เผชิญและปฏิบตั ิให้ได้เป็ นชุ ดๆ ไป เรี ยกว่า “
(จ) สื อการเผชิ ญประสบการณ์ หมายถึ งวัส ดุ อุป กรณ์ และวิธี การที เสนอความรู ้ และแนว
ทางการเผชิญประสบการณ์
ในกรณี อิ งประสบการณ์ ผ่านสื อสังคม สื อการเผชิ ญประสบการณ์ หมายถึ งวัส ดุ
อุ ป กรณ์ และวิธี ก ารที เสนอความรู ้ และแนวทางการเผชิ ญ ประสบการณ์ โดยกําหนด
พาหนะและช่องทางนําประสบการณ์และความรู ้ไปยังผูเ้ รี ยน ได้แก่การพัฒนา ระบบการ
จัดการเรี ยนผ่านสื อสังคม (Social Media Learning Management System-SMLS) โดยอาจ
พัฒนาขึ นใหม่หรื ออาจปรั บ ขยายจากระบบการจัด การเรี ยนที มีอยู่แล้ว เช่ น MOODLE
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แล้วบูรณาการสื อสังคมเข้าไปเป็ นหน่วยเดียวกัน
(ฉ) แหล่ งความรู้ หมายถึงเครื องมือทีช่วยให้การเผชิ ญประสบการณ์และการใช้สือดําเนิ นไป
ตามวัตถุ ป ระสงค์ โดยจัด ไว้ในรู ป ประมวลสาระ แบบเรี ยน ตํารา หรื อเอกสารเพิมเติ ม
หรื อภาพทัศน์ (Video clips) และภาพชุ ดต่างๆ ในกรณี การเรี ยนแบบอิงประสบการณ์ผา่ น
สื อสังคม จะเน้นศูนย์ความรู ้ออนไลน์ เช่น Google ศูนย์ภาพทัศน์ เช่น Youtube และศูนย์
ความรู ้ภควันภาพ (U-Learning Servers) เป็ นต้น
(ช) บริ บทและสถานการณ์ หมายถึ ง วัน เวลา สถานที และเรื องราวที กําหนดให้ผูเ้ รี ยนเผช
ประสบการณ์ เป็ นองค์ ป ระกอบด้ า นสภาพแวดล้อ ม ช่ อ งทาง สถานที เวลา และ
สถานการณ์ ห รื อ เรื องราวที กํา หนดให้ ผู ้เรี ย นเข้า ไปเผชิ ญ ประสบการณ์ เสมื อ นจริ ง
ออนไลน์โดยใช้ระบบการจัดการเรี ยนผ่านสื อสังคมทีพัฒนาขึน
(ซ) การประเมิน การประเมิ น เป็ นองค์ป ระกอบด้านการวัดและประเมิ น การเปลี ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนด้วยการทดสอบเผชิ ญประสบการณ์ การประเมิน ภารกิ จและงาน
จากการรายงานความก้าวหน้า และการรายงานผลสุ ดท้ายผ่านสื อสังคมด้วยการเสนอ
รายงานในสองรู ปแบบคือ (1) รายงานเดียวเป็ นการเสนอรายงานส่ วนเอกัตบุ คคลมายัง
อาจารย์ ในรู ป Web Log หรื อ Blog ที ไม่ เปิ ดโอกาสให้ ค นอื นเข้า มาแก้ ไ ข และ (2)
รายงานกลุ่ม ที สามาชิ กจะต้องช่ วยกันปรับ แก้ โดยจัดทําเป็ นเอกสารในรู ป Wiki ที เปิ ด
โอกาสให้สมาชิ กในกลุ่มความร่ วมมือสามารถปรับเปลียนหรื อตัดต่อข้อความได้ก่อนส่ ง
อาจารย์
ข) ขันตอนระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์
ขันตอนของระบบการเรี ยนแบบอิงประสบการณ์ผา่ นแหล่งความรู ้ในรู ปช่องทางหรื อสื อ
การเรี ยนสอนต่างๆ 10 ขันตอน คือ
ขั นที 1 วางแผนการเผชิ ญ ประสบการณ์ เป็ นขันตอนการวิ เคราะห์ เนื อหาสาระ
กําหนดและหน่ วยประสบการณ์ ที ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนเผชิ ญโดยผ่านแหล่งความรู ้ในรู ป
ช่องทางหรื อสื อการเรี ยนสอนต่างๆ
ขั นที 2 วิ เคราะห์ ป ระสบการณ์ เป็ นขันนํา หน่ ว ยประสบการณ์ ม าวิ เคราะห์ เป็ น
ประสบการณ์ หลัก ประสบการรอง ภารกิ จและงานและสิ งทีกําหนดให้ผูเ้ รี ยนเผชิ ญด้วย
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การลงมือปฏิบตั ิ
ขันที3 กําหนดรู ปแบบการเผชิ ญประสบการณ์ เป็ นขันวิธี การเผชิ ญประสบการณ์ ที
ครอบคลุมการเรี ยนจากผูส้ อน จากกลุ่ม และด้วยตนเอง
ขั นที 4 พัฒ นาเนื อหาสาระสํ าหรั บ การเผชิ ญ ประสบการณ์ เป็ นวิเคราะห์ เนื อหาที
จําเป็ นสําหรั บแต่ละภารกิ จและงานแล้วทําการเขียนองค์ความรู้ ทีในรู ปประมวลสาระ
ตํารา แบบเรี ยนหรื อบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ (eLearning Lessons)
ขันที5 จัดหาและผลิตสื อเผชิญประสบการณ์ เป็ นการจัดหาและผลิ ตสื อสําหรับการ
เผชิ ญประสบการณ์ ทังทีเป็ นการจัดนําสื อทีมีอยู่แล้วหรื อผลิ ตขึนมาใหม่ ตามแผนผลิ ต
สื อ โดยเน้น การผลิตสื อสิ งพิมพ์ สื อภาพและเสี ยงในรู ป ดิ จิทลั ได้แก่ ภาพทัศน์ (Video)
และสื อโสตทัศน์
ขันที6 จัดหาสิ งอํานวยความสะดวกสําหรับการเผชิ ญประสบการณ์ เป็ นการจัดหาสิ ง
อํานวยความสะดวกสําหรับให้ผเู ้ รี ยนประสบการณ์ ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยนทังใน
รู ปสื อแบบเผชิญหน้า สื อออนไลน์และสื อออฟไลน์
ขั นที7 จัด หาแหล่ ง ความรู้ ก ารเผชิ ญ ประสบการณ์ เป็ นการกํา หนดแหล่ งความรู ้
ออนไลน์ โดยจัดไว้ในรู ปห้องสมุ ดและศูนย์ความรู ้ออนไลน์ เช่น Google ศูนย์ภาพทัศน์
เช่น Youtube และศูนย์ความรู ้ภควันภาพ (U-Learning Servers) เป็ นต้น
ขั นที 8 จั ด เตรี ย มบริ บ ทและสถานการณ์ เป็ นการกํ า หนดรายละเอี ย ดของ
สภาพแวดล้อมเสมือนจริ งด้วยการสร้ างสถานการณ์เป็ นเรื องราวต่างๆ เพือให้ผเู ้ รี ยนเข้า
ไปเผชิ ญ ประสบการณ์ ท ังในสถานการณ์ จ ริ งและเสมื อ นจริ ง ในแหล่ ง ความรู ้ ใ นรู ป
ช่องทางหรื อสื อการเรี ยนสอนต่างๆ
ขันที9 ทําการเผชิ ญประสบการณ์ เป็ นขันตอนทีผูเ้ รี ยนต้องเผชิ ญประสบการณ์ ดว้ ย
การประกอบภารกิจและงานทีได้รับมอบหมายตามลําดับขัน
ขันที10 ทําการติดตามและประเมินบริบทและสถานการณ์ เป็ นการกําหนดให้ผเู ้ รี ยน
รายงานความก้าวหน้าและรายงานขันสุ ด ท้ายของการเผชิ ญ ประสบการณ์ โดยจัด ทํา
รายงานในรู ปเอกสาร นิ ทรรศการ หากเป็ นการสอนแบบอิงประสบการณ์ ผ่านสื อสังคม
อาจจัดในรู ป Blog หรื อ Wiki เพือส่ งอาจารย์

183

5) การพัฒนากระบวนการสื อสารการศึกษาแบบ4.0
การพัฒนากระบวนการสื อสารการศึกษาไทย 4.0 ต้องเป็ นการสื อสารรอบด้าน รอบทิศ ทุกที
ทุกเวลา ด้วยการสื อสารแบบภควันตภาพ (Ubiquitous Communication) เพือนําไปสู่ การจัดการศึกษา
ภควันตภาพ ทําให้ป ระเทศชาติ สั งคม ชมชน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา และห้องเรี ยน เข้าสู่ ส ภาพ
ห้องเรี ยนภควันตภาพ (U-Classroom) สถานศึกษาภควันตภาพ (U-School) และประเทศภควันตภาพ
(U-Nation)
คําว่า ภควันต์ แปลว่า มีภาคหรื อมีส่วนย่อย มากจากคําว่า ภค แปลว่า ภาค ส่ วน วนต แปลว่า
มี รวมกันแปลว่า มีภาค
สภาวะที มี ก ารแบ่ งภาคส่ ว น การกระจายส่ ว น หมายถึ ง การแผ่ก ระจายจากจุ ด กําเนิ ด ไป
โดยรอบ ใกล้หรื อไกลแล้วแต่แรงส่ ง
ส่ ว นที จะส่ งไปเป็ นสั ญ ญาณหรื อ พลั ง งานที ส่ ง ไปตามสายหรื อไร้ ส าย เช่ น สั ญ ญาณ
วิทยุกระจายเสี ยง สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ และสัญญาณพลังจิตทีเรี ยกว่า โทรจิต
คําว่า ภควัน ตะ ในสมัยก่อน จะใช้เรี ยก เทพผูม้ ีอานุ ภาพในการแผ่สัญญาณไปได้ไกล อาทิ
พระพุท ธเจ้า พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระวิษณุ พระอิศ วร เป็ นต้น แต่ในทางโลกคําว่า ภควันตะ ตรงกับ คําว่า
Broadcast หรื อ Ubiquitous (=Existing everywhere) หมายถึ ง คําว่ า การแพร่ ก ระจายและการทํา ให้
ปรากฏอยูท่ ุกแห่งหน สามารถรับฟัง รับชม และรับรู ้ได้ทุกเวลา เรี ยกรวมว่าภควันตภาพ
เมือนําคําว่าภควัน ตภาพ ไปใช้จะอยู่ในรู ปคําขยาย เช่น ห้องเรี ยน (แบบ) ภควันตภาพ (UClassroom) สถานศึกษาภควันตภาพ (U-School) องค์ก รภควันภาพ (U-Organization) หรื อชุ มชนภค
วันตภาพ (U-Community)
ศาสตร์ ทีว่า ด้วยการแพร่ กระจายความรู ้ ข้อมูลข่าวสารหรื อสภาวะต่างๆ เรี ยกว่า ภควันตวิทยา
ตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า Ubiquitology หรื อ Pakawantology (อ่านว่า พะคะวันโตโลยี) การดําเนิ นการ
ให้เกิดเผลทางภควันตภาพจําเป็ นทีจะต้องใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วย เรี ยกว่า เทคโนโลยีภควันตภาพ
เทคโนโลยีภควันตภาพเป็ นศาสตร์ ทีว่าด้วยการวางแผน เตรี ยมการ ดําเนิ นการถ่ ายทอด การ
จัดสภาพแวดล้อม และการประเมินความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะความชํานาญไปปรากฏอยูท่ ุกแห่ ง
หน
(2) บทบาทภควันตภาพต่ อพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เทคโนโลยีภควันตภาพมีบทบาทในการ
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พัฒนาศูน ย์ความรู ้ จัดการศู นย์ความรู ้ และประสบการณ์ และพัฒนาความรู้และประสบการณ์ เพือให้
มนุษย์สามารถพัฒนาทรัพยากรตนเองได้ทุกทีทุกเวลา
(3) บทบาทคอมพิวเตอร์ พกพาต่ อการสร้ างภควัน ตภาพ ภควันตภาพจะเกิ ดไม่ได้หากขาด
คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นการขับ เคลื อนคอมพิ ว เตอร์ พ กพา มี บ ทบาทในการสร้ างภควัน ตภาพทาง
การศึกษา6 ประการ คือ
ก) เป็ นศู น ย์การเรี ย น (Learning Center) สํ าหรั บ นัก เรี ยนนัก ศึ ก ษา โดยบรรจุ บ ทเรี ย นใน
รู ป แบบตําราอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ วีดิท ัศน์ (Video) เอกสารในรู ป แบบ PDF และภาพชุ ด ใน
รู ปแบบต่างๆ
ข) เป็ นแหล่ ง เชื อมต่ อ กับ ศู น ย์ค วามรู ้ อ อนไลน์ (Online Knowledge Center) ต่ า งๆ อาทิ
Google, Youtube
ค) เป็ นเวที ก ารสื อสารปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ั บ เครื อ ข่ า ยสื อสั ง คม เช่ น Facebook, Skype, Line,
Whatsapp เป็ นต้น
ง) เป็ นห้องปฏิ บตั ิการเสมือนจริ ง (Virtual Laboratory) สําหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์
และวิทยาการต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ในบทเรี ยน
จ) เป็ นแหล่งทําโครงการนวัตกรรม เพือส่ งเสริ มความคิดริ เริ มสร้างสรรค์สําหรับวิชาศิลปะ
ต่างๆ
ฉ) เป็ นแหล่งสื บค้นข้อมูลการวิจยั สําหรับการศึกษาหาความรู ้ประกอบการค้นคว้าวิจยั
(๓) ขอบข่ ายการใช้ คอมพิวเตอร์ พกพาเพือการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์ พกพาเพือการศึกษา
มี 3 ขอบข่ า ย คื อ การใช้ค อมพิ ว เตอร์ พ กพาสํ า หรั บ งานบริ ห าร (Administration) งาน
วิชาการ (Academic) และงานบริ การ (Services)
(4) การใช้ คอมพิวเตอร์ พกพาสํ าหรับงานบริ หาร (Administration) เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์
พกพาเพือช่วยผูบ้ ริ หารให้มีขอ้ มูลสําหรับการตัดสิ นใจ กํากับดูแล และประเมินกิจกรรมหรื อโครงการ
ต่างๆ ด้วยการบันทึกข้อมูลและเชือมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลออนไลน์
(5) การใช้ คอมพิวเตอร์ พกพาสํ าหรับงานวิชาการ (Academic) เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ พกพา
เพือการเรี ยนการสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ พกพาเป็ นสื อหลัก การใช้ คอมพิวเตอร์ พกพาเป็ นสื อเสริ ม
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และการใช้ คอมพิวเตอร์ พกพาแบบผสมผสาน
ก) การใช้ คอมพิวเตอร์ พ กพาเป็ นสื อหลัก (Tablets as core media) เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์
พกพาในระบบการเรี ยนการสอนทีออกแบบการสอนบนคอมพิวเตอร์ พกพา เช่น ระบบ
การส อน แบ บ อิ ง ก ารใช้ ค อม พิ วเตอร์ พ กพ า (Tablet Experience Based Learning
Approach-TEBLA)
ข) การใช้ คอมพิ ว เตอร์ พ กพ าเป็ น สื อเส ริ ม (Tablets as Supplementary) เป็ น การใช้
คอมพิวเตอร์พกพาในระบบการสอนทียึดครู เป็ นศูนย์กลาง โดยใช้คอมพิวเตอร์ พกพาเป็ น
สื อสนับสนุ นการเรี ยนการสอน เช่ น ระบบการสอนแบบบูรณาการคอมพิวเตอร์ พกพา
(Tablet-Integrated Instructional System-TIIS) หรื อ ระบบการเรี ย นจาก คอมพิ ว เตอร์
พกพา (Tablet Integrated Learning-TIL)
ค) การใช้ คอมพิวเตอร์ พกพาแบบผสมผสาน (Tablet –Blended Learning-TBLA) เป็ นการใช้
คอมพิวเตอร์ พกพาผสมกับการสอนแบบอื น โดยใช้เป็ นแหล่งความรู ้ แหล่งปฏิ บ ตั ิการ
และแหล่งทํางานส่ งครู อาจารย์ หรื อ วิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่าน คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet Experience-Based Approach-TEBA)
ง) การใช้ คอมพิวเตอร์ พกพาสํ าหรั บงานบริการ (Services) เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ พกพา
สําหรับการบริ การความรู ้ เช่น ห้องสมุด ศูนย์ความรู ้ และบริ การถามตอบข้อสงสัย
6) การพัฒนาสภาพแวดล้ อมการศึกษาไทย 4.0
การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาไทย 4.0 เป็ นการสลายห้องเรี ยนและสถานศึกษาจากเป็ น
แหล่ ง ความรู ้ โดยจะเปลี ยนมาเป็ นการศึ ก ษาที บ้ า น (Home Schooling) แทน สถาปั ตยกรรม
สถานศึกษาต้องเปลียนแปลงไป เพือให้สถานศึกษาเป็ นศูนย์การศึกษาของชุมชน
(๑) การศึ ก ษาที บ้ า นเป็ นฐานการศึ ก ษาหาความรู้ การจัด การศึ ก ษาไทย 4.0 ต้อ งพัฒ นา
สภาพแวดล้อมทีเคยแยกการอบรมสังสอนจากบ้าน มาที วัด และมารวมที สถานศึ ก ษา
โดยเปลียนกลับไปเป็ นการจัดการศึกษาทีใช้บา้ นเป็ นฐาน โดยมีวดั และสถานศึ กษาเป็ น
องค์ประกอบเสริ ม
(๒) การปรั บเปลียนสถาปั ต ยกรรมสถานทีเรี ยน การจัดสถาปั ต ยกรรมในสถานศึ กษาต้อง
เปลียนจากโรงสอน ให้เป็ นบ้านในสถานศึกษา โดยมีโครงสร้างสําคัญ4 ประการ คือ หอ
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ความรู ้ (Knowledge Center) หอประสบการณ์ (Experience Center) หอบริ การ (Service
Center) และส่ วนสนับสนุ น (Supporting Facilities)
7) การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการไทย 4.0
การพัฒนาระบบบริ หารและการจัดการไทย 4.0 เป็ นการจัดการบริ หารและการจัดการแบบอิง
บ ริ บ ท (Context-Based Administration and Management) โ ด ย ยึ ด แ บ บ จํ า ล อ ง แ ค ส เป อ ร์ ล า
(CASPERLA Model)
แบบจําลองแคสเปอร์ ลา เป็ นตัวเทียบเหมือน (Replica) ระบบการจัดการศึกษา (Educational
Management System ) ที ยึดบริ บ ทเป็ นฐานในการพัฒนาหลักสู ตร การพัฒนารายวิชา การสอน การ
ฝึ กอบรม การเรี ยน การจัด สภาพแวด เพื อพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้ เติ บ ใหญ่ ในบริ บ ทนัน ทําการสอนและ
ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ โดยครู อาจารย์ บุคลากรสนับสนุน และผูบ้ ริ หาร ในชุมชน มิใช่ส่ง
เข้า (Import) มาจากชุมชนอืน สถานศึกษาต้องจัดวิสาหกิจเพือหารายได้เลียงตนเองให้มากทีสุ ด พัฒนา
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุ มชน และพัฒนาระบบลอจิสติกส์ ส่ วนการบริ หารทัวไป เน้นธุ รการ สารบัญ
และการติดต่อสื อสาร
ระบบการจัดการศึกษา ตามแนว CASPERLA Model มี8 องค์ประกอบ คือ
๑) การบริ ห ารการศึ ก ษาอิ งบริ บ ท (C-Context Administration) เป็ นการบริ ห าร
การศึกษาทียึดบริ บทเป็ นตัวตังหรื อเป็ นฐาน บริ บทต้องกว้างขวางพอ มิใช่แคบๆ
เพียงแค่ยดึ สถานศึกษาเป็ นฐาน (School-based) ตามแนวคิดฝรัง แต่ตอ้ งอิงบริ บท
ทีครอบคลุมภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น เพือพัฒนาหลักสู ตรภูมิภาค
ให้นักเรี ยนมี ความรู ้ ค วามเข้าใจในภูมิ ภาคตนเอง เช่ น ภูมิ ใจที ได้เกิ ด เป็ นคนอิ
สาน เท่านันไม่พอต้อง ต้องภูมิใจทีได้เกิดในจังหวัด หรื อ ภูมิใจทีได้เกิดทีตําบล
นัน ตําบลนี เพราะมี ข องดี อะไรเป็ นจุ ด เด่ น สถานศึ ก ษาต้อ งหาเวลาสอนให้
นัก เรี ย นวิ เคราะห์ บ ้า นเกิ ด เมื องนอนของตนเอง การจัด การแบบอิ งบริ บ ทนี
เรี ยกว่า Context-Based Management
๒) การบริ หารวิช าการอิงบริ บท (A-Academic Administration by Context) เป็ น
การบริ ห ารวิช าการตามบริ บ ท เป็ นการจัด หลัก สู ต รเพื อเสนอประมวลสาระ
เนื อหา และประสบการณ์ ข อง ภูมิ ภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น โดย
พัฒนาหลักสู ตร4 ระดับ คือ (1) หลักสู ตรแกนกลาง เพือสร้ างความเป็ นคนไทยที
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รักศาสตร์ วิทยาการ วิธีวิทยา (เทคโนโลยี) วัฒนธรรม และวิถีไทย ภาคภูมิใจใน
ความเป็ นคนไทย (2) หลักสู ต รระดั บภู มิภาค เพื อสร้ างความเป็ นพลเมื องของ
ภูมิภาคต่างๆ เช่ น เป็ นชาวเหนื อ ชาวอิสาน ชาวมอญ ชาวใต้ และชาวภาคกลาง
ให้ส ามารถรักษา อนุ รัก ษ์สิ งที บรรพบุ รุษ ของตนสังสมและถ่ ายทอด มิ ให้สู ญ
หายไป เพื อมิ ใ ห้ น ํา กรวด หิ น ดิ น ทรายจากกรุ งเทพไปถมทําให้ ลื ม ของดี ใน
ภูมิภาคตัวเอง นานวันเข้าก็ลืมเลือน เห็ นศาสตร์ วิทยาการ วิธีวิทยา (เทคโนโลยี)
วัฒ นธรรม และวิถี ชีวิตกรุ งเทพหรื อต่างประเทศดีก ว่าของเผ่าพันธุ์ตนเอง (3)
หลั ก สู ต รระดั บ จั ง หวั ด คื อ หลัก สู ต รที เปิ ดสอนวิ ช าความรู ้ เกี ยวกับ ศาสตร์
วิทยาการ ศิลปะ วัฒนธรรมในจังหวัด เพือสร้ างความเป็ นชาวจังหวัด บ้านเกิ ด
ของตนเอง และ (4) หลักสู ตรท้ องถิน คือ หลักสู ตรทีเปิ ดสอนวิชาความรู ้เกียวกับ
ศาสตร์ วิท ยาการ ศิลปะ วัฒนธรรมใน ระดับอําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น เพือให้
ผูเ้ รี ยนมองเห็ น ทรัพยากรที อยู่รอบตัว ว่าเป็ นแหล่งทํารายได้เพือพัฒ นาตนเอง
และครอบครั วให้ดี ขึน เป็ นหลัก สู ตรสถานศึ ก ษาที ต้องพัฒ นาขึ นภายใต้การ
กํากับและสนับสนุนของอําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น
การพัฒนาหลักสู ตรอิงบริ บทหรื อหลักสู ตรเพือชี วิต ควรเป็ นหลักสู ตรแบบอิง
ประสบการณ์ (Experienced -Based Curriculum) หรื อหลั ก สู ตรแบบอิ ง สมรรถนะ
(Competency-Based Curriculum) ที เน้น "การเรี ย นคิ ด เรี ย นทํา" (Learning by Doing)
คือยึดสิ งที ผูเ้ รี ยนจะนําไปใช้ได้ เมือสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว สถานศึ กษาไม่ควรพัฒนา
หลักสู ตรแบบอิงเนื อหาทีเน้น "การเรี ยนรู ้" (Learning by Knowing) เพราะนักเรี ยนเมื อ
เรี ยนเนื อหาจบไปแล้ว ก็นาํ ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ จึงกลายเป็ น "หลักสู ตรขยะ" เพราะ
เรี ยนเพือให้สอบได้ เรี ยนไม่ลืม หรื อเรี ยนไปทิงเสี ยโดยมาก เมือได้พฒั นาหลักสู ตรแล้ว
ก็พฒั นาวิชาต่างๆ ที เพิ มความรู ้ ประสบการณ์ ตามสาระท้องถิ น และสาระแกนกลาง
อย่างมีสมดุล
๓) การบริ หารกิจ การนั กเรี ย นอิงบริ บ ท (S-Student Affairs Administration)
เป็ นการจัด การศึ ก ษาเพื อเยาวชนหรื อสมาชิ กในบริ บทเพื อมารั บ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ทีจะนําไปใช้ใ นชุ ม ชน โดยม่งให้นัก เรี ยนนัก ถิ นฐานบ้านเกิ ด อยากอยู่
อาศัย และพัฒนาบ้านเมืองของตน ไม่ใช่คอยจะทอดทิงไปอยูบ่ า้ นเมืองอืน มีความรู ้ใน
อาชีพ ทรัพยากรรอบตัวดี จึงมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์สิงใหม่ให้สังคม ครอบครัว และ
ตนเอง มี ค วามรู้ เ รื องท้ อ งถิ น ตํา บล อํา เภอ จั ง หวัด และภาคของตนเองอย่ า งดี
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สถานศึกษาจึงควรวิเคราะห์นกั เรี ยน ค้นหาศักยภาพ และผดุงส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ
เข้มแข็งเป็ น "คนดีมีความเก่ง" ซึ งเป็ นคุณลักษณะสําคัญของประชาชนทีมีคุณภาพ
๔) การบริ หารบุคลากร (P-Personnel Administration) การบริ หารนักเรี ยนอิง
บริ บทจําเป็ นต้องมีครู ทีมีจิตวิญญาณครู และมีบุคลากรทังสายสอน สายบริ หาร และสาย
สนั บ สนุ น โดยเน้ น การใช้ บุ ค ลากรในท้อ งถิ น มาเป็ นผู ้บ ริ หาร ครู และบุ ค ลากร
สนั บ สนุ น ทุ ก ประเภท ไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ85 เพื อให้ ไ ด้บุ ค ลากรที ทํางานทุ่ ม เทเพื อ
สถานศึกษาและท้องถินอย่างแท้จริ ง
๕) การบริหารวิสาหกิจสถานศึกษา (E-Enterprising Administration) เป็ นการ
บริ ห ารรายได้ส ถานศึ ก ษาเพื อให้ เป็ นไปจตนารมณ์ มาตรา 59 แห่ ง พรบ.การศึ ก ษา
แห่ งชาติ 2542 ที ให้ส ถานศึกษาเป็ นนิ ติเอกัตบุ คคล จําเป็ นจะต้องมี การหารายได้และ
บริ หารรายได้ของสถานศึกษา ให้มีความยังยืน เพือให้สามารถดําเนิ นการได้โดยไม่มุ่ง
รองบประมาณแผ่นดินอย่างเดียว
๖) บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ (R-Resources and Budget
Administration) เป็ นการบริ หารทรัพยากรและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดจาก
งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากวิสาหกิจสถานศึกษา
๗) บริ ห ารเกียกกายหรื อลอจิส กติ กส์ (L-Logistics Administration) เป็ นการ
บริ หารและจัดการอาคารสถานที ถนนหนทาง ยานพาหนะ อาหารและเสบียง และปั จจัย
เกือหนุนอืนๆ
๘) บริหารทัวไป (A-General Administration) เป็ นการประสานการบริ หารทุก
ขอบข่ า ยในรู ปธุ ร การและสารบั ญ เพื อการสื อสาร สั งการระหว่ า งฝ่ ายบริ หาร
(คณะกรรมการสถานศึก ษา) กับ ฝ่ ายจัดการ ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการ อาจารย์ใหญ่ หัวหน้า
หมวด วิชา/สาระ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอื นๆ เพือให้ดาํ เนิ นงานไปได้
อย่างราบรื นและบรรลุ เป้ าหมาย นโยบาย และมาตรการทีได้รับมอบหมายจากหน่ วย
เหนือขึนไป
8) การพัฒนาระบบการประเมินไทย 4.0
การพัฒ นาระบบการประเมิ น ไทย 4.0 เป็ นการประเมิ น จากความเป็ นจริ ง (Authentic
Assessment) คือการประเมิ นแบบอนาลอก (Analogue Evaluation) มิ ใ ช้นํามาเปลี ยนเป็ นตัวเลขแล้ว
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แปลความทีเรี ยกว่า การประเมินแบบดิจิทลั (Digital Evaluation) ด้วยการประเมินครบวงจร จากสภาพ
การเรี ยนรู ้ เรี ยนคิด เรี ยนทํา เรี ยนแก้ เรี ยนเพืออยูเ่ พือเป็ น และเรี ยนเพือดํารงชี วิตอย่างแท้จริ ง ด้วยการ
ประเมินครบวงจรก่อนเรี ยน ประเมินกระบวนการระหว่างเรี ยนจากพฤติกรรมต่อเนื อง (Evaluation of
Process) ประเมินผลลัพธ์ (Evaluation of Products) ในการประเมินหลังเรี ยน และติดตามผลกระทบ
อย่างต่อเนือง (Continuous Assessment)
ระบบการประเมิน ไทย 4.0 จึงเน้นการประเมินที จะประกันความเชื อมันและเชื อถื อได้อย่าง
แท้จริ ง เช่น คนทีได้รับปริ ญญาเกี ยรตินิยมอันดับ1 ต้องมีความสําเร็ จร้ อยละ90 ของงานทีทํา หากทํา
ไม่ได้ เพราะสําคัญตนผิดหรื อหลงตนว่า เก่งกว่าคนอืน แต่ทาํ อะไรไม่สําเร็ จก็เรี ยกว่า การประเมินไม่
เป็ นไปตามเป็ นจริ ง เชื อถือไม่ได้
9) การพัฒนาไตรยางค์ วชิ าชี พไทย 4.0
การพัฒ นาไตรยางค์วิ ช าชี พ ไทย 4.0 เป็ นการให้ ค วามสํ าคัญ กับ การเตรี ย มบุ ค ลากรสาน
วิชาชี พด้วยการจัดให้มีองค์ประกอบหลัก3 ประการเรี ยกว่า ไตรยางค์วชิ าชีพ (Professional Triads) นัน
คือ จะต้องมีคณะวิชาทีสอนภาคปฏิ บตั ิ (Practice) คณะวิชาที สอนวิทยาการหรื อวิทยาศาสตร์ วิชาชี พ
(Professional Sciences) และคณะวิชาทีสอนเทคนิ คและวิธีการ หรื อเทคโนโลยีวิชาชี พ (Professional
Technology)
เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะมิ ติที3 ทางการศึกษาสนับ สนุ นงานบริ หารและวิชาการ และมี
ขอบข่ายครอบคลุมขอบข่ายตามสาระ ขอบข่ายตามภารกิจ และขอบข่ายตามบริ บ ท (ดังภาพที 5) จึ ง
ควรเป็ นเสาหลักที3 ในไตรยางค์วิชาชี พการศึ กษา เช่ นเดี ยวกับการแพทย์ การเกษตรและวิชาชีพอื น
(ดังภาพที6)
ในวิชาชี พการแพทย์ คณะแพทย์ (Faculty of Medicine) คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (Faculty
of Medial Science) และคณะเทคโนโลยีการแพทย์ (Faulty of Medical Technology)
นักเรี ยนแพทย์เข้าศึ กษาในคณะแพทย์ (Faculty of Medicine) นักศึกษาเรี ยนวิทยาการแพทย์
จาก คณะวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ (Faculty of Medial Science) และมี น ัก เทคโนโลยีก ารแพทย์ห รื อ
เทคนิ คการแพทย์ทีเข้าเรี ยนในคณะเทคโนโลยีการแพทย์ (Faulty of Medical Technology) หรื อ คณะ
เทคนิคการแพทย์
ในแนวคิดเดียวกับ ด้านการเกษตร ก็มีคณะเกษตร (Faculty of Agriculture) คณะวิทยาศาสตร์
การเกษตร (Faculty of Agricultural Science) และคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Faculty of Agricultural
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Technology) สภาพปั จจุบนั คณะเกษตร และคณะวิท ยาศาสตร์ การเกษตร ผนวกอยู่ในคณะเดียวกัน
เรี ยกว่า คณะเกษตรศาสตร์ แต่ยงั มี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที ทําหน้าทีอย่างแข็งขันในการพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตรทัง7 ขอบข่ ายคื อ (1) ระบบการเกษตร (2) การศึ ก ษาและกําหนดพฤติ ก รรม
ผูเ้ กียวข้องกับการเกษตร (3) การพัฒนาเทคนิ ควิธีการเกษตร (4) การพัฒนาการสื อสารการเกษตร (5)
การพัฒนาสภาพแวดล้อมการเกษตร (6) การจัดการการเกษตร และ (7) การประเมินการเกษตร
วิชาชี พการเกษตรจึงพัฒนาก้าวหน้า จนทําให้ประเทศไทยเป็ นอู่ขา้ งอู่นาของโลก
ํ
เช่นเดียวกับ
การแพทย์ไทยทีเป็ นทียอมรับและเชือถือของชาวต่างชาติ พระบรมวงศานุ วงศ์ของประเทศต่างๆ ล้วน
เดินทางมารับการรักษาในประเทศไทย
ในด้ า นการศึ ก ษาตามแนว Thailand4.0 ก็ ต ้ อ งมี ค ณะการศึ ก ษา (Faculty of Education)
(Faculty of Educational Sciences) แ ล ะ ค ณ ะ เท ค โ น โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษ า (Faculty of Educational
Technology) ขึนในมหาวิท ยาลัยและสถาบันอุดมศึ กษาต่างๆ เพือเตรี ยมบุ คลากรไปช่ วยพัฒนางาน
การศึกษาในด้านต่างๆ ในทุกระดับการศึกษา
คณะเทคโนโลยีการศึกษา อาจประกอบด้วย9 ภาควิชาหรื อสาขาวิชาคือ ภาควิชาการจัดระบบ
การศึ ก ษา (Systems Approach in Education) ภาควิ ช าสื อสารมวลชนการศึ ก ษา (Educational Mass
Communication) ภาควิ ช าโสตทัศ นศึ ก ษา (Audio-visual Education) ภาควิ ช าอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
โทรคมนาคมเพื อการศึ ก ษา (Electronic and Telecommunication in Education) ภาควิช าเทคโนโลยี
การส อน (Instructional Technology) ภาควิ ช าเทคโนโลยี ก ารฝึ กอบรม (Training Technology)
ภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา (Computer Study) ภาควิ ช าการจั ด สภาพแวดล้ อ มทางการศึ ก ษา
(Educational Environment) และ ภาควิชานวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovations)
16.4 แนวนโยบายการพัฒนาศึกษาสํ าหรับแนวประเทศไทย 5.0
ประเทศไทย 5.0 เป็ นการพัฒนาเพือขับเคลือนสังคมไทยเพือความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ด้วยการ รื อฟื น ฟื นฟู
พัฒ นา สื บสาน อนุ รั ก ษ์แ ละเผยแพร่ ศิ ล ปะวิท ยาการ วิธี วิท ยา ปั ญ ญาแห่ ง แผ่น ดิ น (ภู มิ ปั ญ ญา)
วัฒ นธรรม และวิถี ไ ทยที มุ่ ง คุ ณ ภาพชี วิต ประชาชาด้วยการอยู่เย็น เป็ นสุ ข นําการอยู่ดี กิ น ดี โดยมี
แนวนโยบายการจัดการศึกษาเพือสังคมร่ มเย็น 5 ประการ (ปั ญจปรมัตถ์) คือ
๑) เน้นการจัดการศึกษาสายวิชาชีวติ ทีเน้นทักษะชี วติ การจัดการศึกษาทีเน้นเทคโนโลยีชีวติ การ
ดํารงชี วิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และดํารงชี วิตโดยรายได้ปานกลางมากกว่าการเสาะหา
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ความรํารวยเกินตัว
๒) เน้นการแข่งขันกับตนเองเพือพัฒนาตนไปสู่ สภาวะสู งสุ ด ด้วยการลดละ “ความเห็ นแก่ตวั ”
และมุ่งส่ งเสริ ม “ความเห็นแก่ตน”
๓) จัดการศึกษาทีพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ดาํ รงชีวติ อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ
๔) จัดการศึกษาวิชาชีพทีหลีกเลียงการค้าขายชี วิต การค้าขายอาวุธ การค้าขายอาเสพติด และการ
พนัน เล่นหุ ้นและหวย
๕) จัดการศึกษาเพือพัฒนาศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา และ
วิถีไทย
16.5 แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาสํ าหรับประเทศไทย 5.0
๑) การจัดการศึกษาสายวิชาชีวิตทีเน้นทักษะชี วิต ด้วยการจําลองสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
เรี ยนคิด เรี ยนทํา เรี ยนแก้ เรี ยนทีจะเป็ นตนเอง และเรี ยนดํารงชี วติ อย่างมีความสุ ข
๒) การจัด การศึ ก ษาที เน้น เทคโนโลยีชี วิต ด้วยการ (1) จัด ระบบชี วิ ต ที มี อ งค์ป ระกอบและ
ขันตอนการดํารงชี วิตทีดี (2) กําหนดรู ปแบบพฤติกรรมทีทําให้ตนเองอยูใ่ นสภาวะรู ้ ดีรู้ชวั รู้
ถู ก รู ้ ผิ ด และรู ้ ค วรไม่ ค วร (3) พัฒ นาเทคนิ ค และวิ ธี ก ารดํา เนิ น ชี วิ ต ที เหมาะสม (4) มี
ความสามารถในการสื อสารตามพุทธวิธีการสื อสารด้วยปิ ยวาจา (5) พัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การดํารงชี วิตทังทางกายภาพ จิตภาพ และสังคมภาพ (6) จัดการชี วิตตนเองให้สามารถดํารง
ตนอย่างมี ความสุ ข รอดพ้นจากภยันตรายและการเอารัด เอาปรี ยบของคนอืน และ (7) การ
ประเมินตนเองให้ตงอยู
ั ใ่ นฐานะอันดีอนั ควร
๓) จัด การศึ ก ษาเพื อปลู ก ฝั ง ให้ ผู เ้ รี ยนมี ภู มิ คุ ้ม กัน จากความหลง ความโกรธ และความโลภ
ดํารงชี วิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และดํารงชีวิตโดยรายได้ปานกลางมากกว่าการเสาะหา
ความรํารวยเกินตัว ด้วยการเบียดเบียนและเอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ืน
๔) จัดการศึกษาเพือฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ยนดํารงชี วิตอย่างสลุ่ยสุ ร่าย บริ โภคเกินควร และเกินตัว และ
ปล่อยให้เพือนร่ วมชาติดาํ รงชี วิตอย่างอดอยาก ด้วยการผูกขาดการทํามาหากิ น จนชาวบ้าน
ไม่มีโอกาสหาเลียงชีพโดยสุ จริ ต
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๕) จัดการศึ กษาเพือ “การเห็ นแก่ ตน” ที เน้นการยกตนให้สู งขึ น ด้วยการแข่งขันกับ ตนเองเพื อ
พัฒ นาตนไปสู่ สภาวะที ดี ขึนคื อไม่มุ่ งความอยู่ดี กิ น ดี แต่มุ่งที ความอยู่เย็น เป็ นสุ ข ละจาก
ความหลงเดิ นทางบนเส้ น ทางโลก8 เส้ น ทาง คื อ ทางไปนรกภูมิ ทางไปเปรตภู มิ ทางไป
อสุ รกายภูมิ ทางไปเดองค์กรจัดการศึกษาฉานภูมิ ทางไปมนุ ษยภูมิ ทางไปเทวภูมิ (สวรรคฺ )
ทางไปรู ปภูมิ (รู ปพรหม) เส้นทางไปอรู ปภูมิ (อรู ปพรหม) จนเข้าสู่ ทางที9 คือ ทางเอก มุ่งสู่
แดนเกษม แดนอมตะ เป็ นสภาวะสู งสุ ด เหนือความแปรปรวน ความกําเริ บ ความแตกดับ มี
ชี วิตไร้ การบี บคัน (สุ ข) เที ยง (นิ จ) และพบตนที แท้จึงไร้ อาพาธ (อัตตา) คื อ พระนิ พ พาน
มากกว่าการแข่งขันกับผูอ้ ืนในการดํารงชี พ
๖) จัดการศึกษาเพือฝึ กผูเ้ รี ยนให้ลด ละ และเลิก “ความเห็ นแก่ตวั ” จากการแสวงหาและกอบโกย
เพือบํารุ งร่ างกายคื อ “ตัว” การหาเครื องห่ อหุ ้ม ตัวทีเกิ นความพอดี ได้แก่ การหาสื อผ้าราคา
แพงมียีห้อ เพืออวดรําอวดรวย และการหาสถานที “ซุ กหัวนอน” ทีหรู หราและมีขนาดใหญ่
เกินจําเป็ น และมุ่งส่ งเสริ มและช่ วยตนเองก่ อน ด้วยการพัฒ นาให้พน้ จากสภาวะ “อนัตตา”
(ไม่ใช่ตน) คือ “ตัว” ทีเป็ นไปเพืออาพาธ ไปสู่ สภาวะ “อัตตา” คือ ตน ทีไม่เป็ นไปเพืออาพาธ
(จากอนัตตลักขณสู ตร)
๗) จัด การศึ ก ษาปสู่ ส ภาวะที ไร้ ค วามผิด ปรกติ คื อ อาพาธ ทังรู ป เวทนา สั ญญา สั งขาร และ
วิญ ญาณ แต่ มุ่ ง เพิ ม “ความเห็ น แก่ ต น” คื อ การพัฒ นาตน (อัตตา) ให้ พ ้น จากความเป็ น
“อนัตตา” ให้สามารถพึงตนเองได้อย่างแท้จริ ง และเข้าสู่ สภาวะนิ พพานคื อ หความหลุ ดพ้น
การเวียนว่ายตายเกิดในทีสุ ด
๘) การจัดการศึก ษาทีพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ดาํ รงชี วิตอย่างกลมกลื นกับธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนและ
ทํา ลายธรรมชาติ พื ช สั ต ว์ และมนุ ษ ย์ด้ ว ยกัน มี สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้อม รักพืชและสัตว์ประหนึ งเพือร่ วมโลก
๙) การจัดการศึกษาวิชาชี พทีหลีกเลียงการค้าขายชี วติ การค้าขายอาวุธ การค้าขายอาเสพติด และ
การพนัน เล่นหุ ้นและหวย
๑๐) จัดการศึ กษาเพือพัฒ นาศาสตร์ วิทยาการ เทคโนโลยี ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ภูมิปั ญญา
และวิถีไทยด้วยการรื อฟื น ฟื นฟู พัฒ นา สื บ สาน อนุ รักษ์และเผยแพร่ ศิ ลปะวิทยาการ วิธี
วิทยา ปั ญญาแห่งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทย เพือให้มีภูมิคุม้ กันให้รอดพ้น
จากศาสตร์ วิท ยาการ เทคโนโลยี ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ภู มิ ปั ญ ญา และวิถี ชีวิ ตของ
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ต่างประเทศ อันจะทําให้ความเป็ นไทยถูกกลืนหายไปในทีสุ ด
(๑) การรื อฟื น เป็ นการค้นหาสมบัติแผ่นดิ นทีถู กกวาดหิ น ดิน ทราย จากต่างประเทศมาถม
กลบศิลปะวิท ยาการ วิธีวิท ยา ปั ญญาแห่ งแผ่นดิ น (ภูมิปั ญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทย
เพือให้ฟืนคืนชีวิต (Revitalizing) อีกครังหนึง
(๒) การฟื นฟู เป็ นการนําสมบัติของแผ่นดิ นทีค้นพบแล้ว มาซ่ อมแซม หรื อบู รณะให้ศิลปะ
วิทยาการ วิธีวิทยา ปั ญญาแห่ งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถีไทย อยู่ในสภาพ
เดิม
(๓) การพัฒนา เป็ นการนําสมบัติของแผ่นดินทีเสื อมสลายให้ศิลปะวิทยาการ วิธีวทิ ยา ปั ญญา
แห่ งแผ่นดิ น (ภูมิปั ญญา) วัฒ นธรรม และวิถีไทย อยู่ในสภาพทีดี ขึนเหมาะสมกับการ
เปลี ยนแปลงทางสังคมตามความเจริ ญทางวิทยาการและเทคโนโลยีทีเปลียนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว
(๔) การสื บสาน เป็ นการนําสมบัติของแผ่นดิ นทีได้พฒั นาให้เหมาะสมแล้วไปถ่ายทอดศิลปะ
วิท ยาการ วิธี วิท ยา ปั ญ ญาแห่ งแผ่น ดิ น (ภูมิ ปั ญญา) วัฒ นธรรม และวิถีไ ทยให้ เป็ นที
ยอมรับและกระจายในกลุ่มเยาวชนและชนรุ่ นหลัง
(๕) การอนุ รักษ์เป็ นการทํานุ บาํ รุ งศิลปะวิทยาการ วิธีวิทยา ปั ญญาแห่ งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา)
วัฒนธรรม และวิถีไทย
(๖) การเผยแพร่ ศิลปะวิทยาการ วิธีวทิ ยา ปั ญญาแห่งแผ่นดิน (ภูมิปัญญา) วัฒนธรรม และวิถี
ไทย
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ภาคผนวก
รายชื อคณะผู้ก่อการปฏิรูปการศึกษาเพือประชาชน 2560
รายชื อคณะมนตรี ปฏิรูปภาคประชาชน 2560
รายชื อคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
รายชื อผู้เข้ าสั มมนาสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
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ภาคผนวก 1
คําสั งแต่ งตังคณะผู้ก่อการปฏิรูปการศึกษาเพือประชาชน 2560

eThaiReform
Cyber Office for Thai Educational Reform (COTER)
สํ านักงานลอยฟ้าเพือปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
ที01/2560
เรื อง แต่ งตังคณะกรรมการก่ อตังสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
โดยเจตนารมณ์ และความปรารถนาทีจะเห็ นการศึกษาของประเทศไทยดําเนิ นไปตามมาตรฐานสากล
และสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีมีสํานึ กไทย เห็นคุณค่าความเป็ นไทย มีความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์วชิ าชี พและวิชาการสากล และเป็ นการกอบกูก้ ารศึกษาไทยให้พน้ สันดอนแห่ งอุปสรรคที
จัดการศึ กษาตามแนวทางตะวัน ตกมากว่าร้ อยปี สมาชิ ก กลุ่ มสื อสั งคมที ประกอบด้วยอดี ตผูบ้ ริ ห าร
คณาจารย์ ศึ กษานิ เทศก์ นักการศึ กษาและประชาชนที เห็ นความสําคัญของการศึกษา จึงมี ฉันทานุ มตั ิ
จัดตัง “สภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน” ขึน ประกอบด้วยคณะผูก้ ่อการดังนี
1. อาจารย์ ดร.รุ่ ง แก้วแดง

ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ รุ ญเจริ ญ

กรรมการ
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3. อาจารย์ ดร. ดิเรก พรสี มา

กรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทยั บุญประเสริ ฐ

กรรมการ

5. อาจารย์ ดร. ธีระวุฒิ เจริ ญราษฎร์

กรรมการ

6. อาจารย์ ดร.คัมภีรพจน์ สายเพ็ชร

กรรมการ

7. อาจารย์ ดร. สุ รพงษ์ รัตนโคตร

กรรมการ

8. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

กรรมการและเลขานุการ

9. รองศาสตราจารย์ ดร. ชญากานต์ เรื องสุ วรรณ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าทีดังนี
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ยกร่ างข้อบังคับสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
แต่งตังคณะมนตรี ปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
แต่งตังสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชนตามจํานวนทีกําหนดในข้อบังคับ
ดําเนินการร่ างพรบ. การศึกษาแห่งชาติภาคประชาชน พ.ศ. 2560
ดําเนินการร่ างแผนการศึกษาชาติ (2561-2570)

หลังจากยกร่ าง พรบ. การศึกษาแห่ งชาติภาคประชาชน พ.ศ. 2560 และร่ างแผนการศึกษาชาติ
(2561-2570) แล้วเสร็ จ ให้คณะกรรมการก่อตังสลายตัว และให้คณะมนตรี ปฏิรูปดําเนิ นงานแทนในการ
จัดทําประชามติเพือขอความเห็นชอบร่ าง พรบ. การศึกษาแห่ งชาติภาคประชาชน พ.ศ. 2560 และร่ าง
แผนการศึ ก ษาชาติ (2561-2570) นํา เสนอ คสช. หรื อ องค์ก รจัด การศึ ก ษาบาลและทําการเผยแพร่
เอกสารทังสองฉบับเพือนําไปสู่ การปฏิบตั ิต่อไป
สภาปฏิรูปภาคประชาชน เป็ นการรวมตัวของนักวิชาการการศึกษา นักวิชาการและวิชาชีพอื น
และประชาชน ไม่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ท างการเมื อ ง และมิ ไ ด้เป็ นนิ ติ เอกัต บุ ค คล และไม่ มี เจตนาจะ
ดําเนินการขัดแย้งกับการดําเนินงานภาคองค์กรจัดการศึกษา
2560

เมือดําเนินการลุล่วงตามภารกิจ สภาปฏิรูปภาคประชาชนจะสลายตัวภายในวันที 31 ธันวาคม
สัง ณ วันที 29 มกราคม พ.ศ. 2560
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(ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์)
เลขาธิการปฏิบตั ิหน้าทีแทนประธาน
คณะกรรมการก่อตังสภาปฏิรูปภาคประชาชน
ภาคผนวก 2
คําสั งแต่ งตังคณะมนตรีปฏิรูปการศึกษาเพือประชาชน 2560

Cyber Office for Thai Educational Reform (COTER)
สํ านักงานลอยฟ้าเพือปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
ประกาศสํ านักงานคณะมนตรีปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
ที 02/2560
เรื อง แต่ งตังคณะมนตรีปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
ตามที สมาชิ กกลุ่ มสื อสังคม “สนามปฏิ รูป การศึก ษา 2559” ที ประกอบด้วยอดี ตผูบ้ ริ หาร คณาจารย์
ศึกษานิ เทศก์ นักการศึกษาและประชาชนทีเห็ นความสําคัญของการศึกษา ได้มีฉนั ทานุ มตั ิจดั ตัง “สภา
ปฏิ รูปการศึกษาภาคประชาชน” และเสนอให้มีการจัดต้องคณะผูก้ ่อการจัดตังสภาปฏิรูปการศึกษาภาค
ประชาชนไปแล้วนัน
เพือดําเนินการตามข้อ (2) ของคําสังที 1/2560 ลงวันที 29 มกราคม 2560 ให้มีการแต่งตังคณะ
มนตรี ปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน เพีอดําเนิ นการให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์และความปรารถนาที จะ
เห็นการศึกษาของประเทศไทยดําเนินไปตามมาตรฐานสากล และสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที มี
สํานึกไทย เห็นคุณค่าความเป็ นไทย มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์วชิ าชีพและวิชาการสากล
และเป็ นการกอบกูก้ ารศึกษาไทยให้พน้ ปลักตมและสันดอนแห่งอุปสรรคทีจัดการศึกษาตามแนวทาง
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ตะวันตกมากว่าร้อยปี ประธานคณะมนตรี ก่อตังจึงได้แต่งตังคณะมนตรี ปฏิรูปประกอบด้วยมนตรี 25
คน ดังนี
1. อาจารย์ ดร.รุ่ ง แก้วแดง

ประธานมนตรี

2. ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ รุ ญเจริ ญ

มนตรี

3. อาจารย์ ดร. ดิเรก พรสี มา

มนตรี

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทยั บุญประเสริ ฐ

มนตรี

5. อาจารย์ ดร. ธีระวุฒิ เจริ ญราษฎร์

มนตรี

6. อาจารย์ ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ

มนตรี

7. อาจารย์ ดร. คัมภีรพจน์ สายเพ็ชร

มนตรี

8. อาจารย์ ดร.สุ รพงษ์ รัตนโคตร

มนตรี

9. อาจารย์ ประทุม เรื องฤทธิ

มนตรี

10. อาจารย์ ไกรทอง กล้าแข็ง

มนตรี

11. อาจารย์ มานะ สุ ดสงวน

มนตรี

12. อาจารย์ สานิตย์ พลศรี

มนตรี

13. ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์

มนตรี

14. อาจารย์ ปฐมฤกษ์ มณี เนตร

มนตรี

15. อาจารย์ เจริ ญ ชัยสิ ทธิ

มนตรี

16. อาจารย์ ชาญชัย ภัทรพฤกษา

มนตรี

17. อาจารย์ วิวฒั น์ รุ ้งแก้ว

มนตรี

18. อาจารย์ มนตรี นันทวงศ์

มนตรี

19. อาจารย์ ดร.สมัคร เยาวกรณ์

มนตรี

20. อาจารย์ วัชริ นทร์ ศรี สวย

มนตรี
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21. อาจารย์ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า

มนตรี

22. อาจารย์ วิชยั สุ ปิงคลัด

มนตรี

23. อาจารย์ ดร.วินิจ คนขยัน

มนตรี

24. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

มนตรี และเลขานุการ

25. รองศาสตราจารย์ ดร.ชญากานต์ เรื องสุ วรรณ มนตรี และผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้คณะมนตรี ปฏิรูปการศึกษา มีหน้าทีดังนี
๑) ให้ความเห็ นชอบร่ างข้อบังคับสภาปฏิ รูปการศึกษาภาคประชาชนเพือเสนอสภา
ปฏิรูปภาคประชาชน
๒) เสนอแต่งตังสมาชิ ก สภาปฏิ รูป การศึ กษาภาคประชาชน จํานวนไม่เกิ น 250 คน
ภายใน วันที 31 มีนาคม 2560
๓) ให้ความเห็ น ชอบ ร่ าง พรบ. การศึ ก ษาแห่ งชาติ ภาคประชาชน พ.ศ. 2560 เพือ
เสนอสภาปฏิรูป
ภาคประชาชน
๔) ให้ค วามเห็ น ชอบร่ างแผนการศึกษาชาติ (2561-2570) เพือเสนอสภาปฏิ รูป ภาค
ประชาชน
คณะมนตรี ป ฏิ รูป ภาคประชาชน ได้รับ การเสนอชื อจากสมาชิ ก ใน “สนามปฏิ รูป การศึกษา
2559” มิ ไ ด้ เป็ นส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานเอกชน หรื อ อองค์ก รจัด การศึ ก ษาองค์ ก ร (NGO) ไม่ มี
วัตถุ ประสงค์ทางการเมื อง และไม่ เป็ นนิ ติเอกัตบุค คล มี ปณิ ธ านในการเสริ ม องค์ก รจัดการศึ กษาใน
ความพยายามที จะผลัก ดัน การศึ ก ษาของประเทศไทยให้พ ้น จากการจัดการศึก ษาที อิ งตะวัน ตกมาก
เกิ นไปโดยไม่คาํ นึ งถึ งบริ บทประเทศไทยที มีประวัติศาสตร์ ยาวนานเกื อบ8,000 ปี และไม่มีเจตนาจะ
ดําเนินการขัดแย้งกับการดําเนินงานของภาคองค์กรจัดการศึกษา
เมื อดําเนิ น การลุ ล่วงตามภารกิ จ คณะมนตรี ป ฏิรูป การศึ ก ษาภาคประชาชนและสภาปฏิ รูป
การศึกษาภาคประชาชนจะสลายตัวและยุติบทบาทการปฏิรูปภายในวันที 31 ธันวาคม 2560 เว้นแต่จะมี
เหตุ ผลความจําเป็ นที จะต้องดําเนิ น การต่อ เพื อให้ สํ าเร็ จตามอุ ดมการณ์ ข องคณะผูก้ ่ อ ตังสภาปฏิ รูป
การศึกษาภาคประชาชน
สัง ณ วันที 29 มกราคม พ.ศ. 2560
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(ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์)
เลขาธิ การปฏิบตั ิหน้าทีแทนประธาน
คณะกรรมการก่อตังสภาปฏิรูปภาคประชาชน
ภาคผนวก 3
รายชื อสมาชิกสภาปฏิรูปทีเข้ าร่ วมสั มมนาและสนับสนุนค่ าใช้ จ่าย

การสัมมนาการปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน
ณ อาคาร ๓ คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วันที ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สมาชิกทีเข้ าสั มมนา
. อาจารย์ ดร. รุ่ ง แก้วแดง

. อาจารย์ จิตชญา ศรี โสภา

. อาจารย์ ดร. วรัยพร แสงนภาบวร

. อาจารย์ สงกรานต์ จันทร์นอ้ ย

. ศาสตราจารย์ ดร. ชัยยงค์ พรหมวงศ์

. อาจารย์ สมคิด หอมเนตร

. อาจารย์ ดร. สุรพงษ์ รัตนโคตร

. อาจารย์ พลภาขุน เศรษฐภักดี

. อาจารย์ เจริ ญ ชัยสิทธิ

. อาจารย์ สมบูรณ์ เต็งผักแว่น

. อาจารย์ ดร. ภัทรพล หงษ์สูง

37. อาจารย์วา่ ทีร้อยตรี รณกฤต รัตนสีหา

. อาจารย์ นวลจันทร์ หงษ์สูง

38. อาจารย์ อนันต์ รุ่ งนิรันดร์พร

. อาจารย์ ดร. ศักดิดา พันธุ์เพ็ง

39. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์เกสร บุญอําไพ

. ศาสตราจารย์ ดร. ฐากร บุญญขันธ์

40. อาจารย์ ประชา ทัศนะบรรจง

. อาจารย์ ดร. สมัคร เยาวกรณ์

41. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยากานต์ เรื องสุวรรณ

. อาจารย์ ไกรทอง กล้าแข็ง

42. อาจารย์ ดร.จันทรัตน์ ภคมาส

. อาจารย์ ดิลก พัฒน์วชิ ยั โชติ

43. อาจารย์ สุนนั ท์ เหมศรี
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. อาจารย์ ปฐมฤกษ์ มณีเนตร

44. อาจารย์ ชัยอนันต์ แก่นดี

. อาจารย์ ดร. ดิเรก พรสีมา

45. อาจารย์ วิรัตน์ สกุณา

. อาจารย์ ธีระวุฒิ เจริ ญราษฎร์

46. อาจารย์ มานะ สุดสงวน

. อาจารย์ มนตรี นันทวงศ์

47. อาจารย์ พูนทรัพย์ ทองงาม

. อาจารย์ ดร. วินิจ คนขยัน

48. อาจารย์ ประชา ผูส้ งั เกตการณ์

. อาจารย์ กัญญา แสงเจริ ญโรจน์

49. อาจารย์ พรภินนั ท์ เลาะหนับ

. อาจารย์ ดร. นภัษ วายโสกา

50. อาจารย์ บุญจันทร์ บัวหุ่ง

. อาจารย์ วีรศักดิ ปานม่วง

51. อาจารย์ ยุพเณศย์ ภวภูตานนท์

. อาจารย์ อภินนั ท์ ค่ายไธสงค์

52. อาจารย์ อํานาจ จารุ มณี โรจน์

. อาจารย์ ดร. นิทรา ช่อสูงเนิน

53. อาจารย์ ดร. ณพลเดช มณีลงั ก

. อาจารย์ ดร. องค์กร อมรศิรินนั ท์

54. อาจารย์ ประทุม เรื องฤทธิ

. ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ ศิริบรรณพิทกั ษ์

55. อาจารย์ สุวชิ ญ์ โยทองยศ

. อาจารย์ ดร. วิสิทธิ ใจเถิง

56. อาจารย์ ชาญชัย ภัทรพฤกษา

. อาจารย์ วิชยั สุปิงคลัด

57. อาจารย์ ขวัญเรื อน แสบงบาล

. อาจารย์ นิธินาถ อุดมสันต์

58. อาจารย์อรอุมา ไชยเศรษฐ

. อาจารย์ ดร. อดิเรก บุญคง

59. อาจารย์ สานิตย์ พลศรี

. อาจารย์ สุชิน จันทร์ปาน

60. อาจารย์ วินิจ คนขยัน

. อาจารย์ ดร. ศิวชาติ ศิริเลิศ

61. อาจารย์ องค์กร อมรสิรินนั ท์

. อาจารย์ ดร. เพิม หลวงแก้ว

ฝ่ ายจัดการสั มมนา
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช

คณบดี คณะครุ ศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา

หัวหน้าภาควิชาเทคโยนโลยีและสื อสารการศึกษา
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รองศาสตราจารย์ ดร. เนาวนิตย์ สงคราม

ภาควิชาเทคโยนโลยีและสื อสารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ กรณี กิจ

ภาควิชาเทคโยนโลยีและสื อสารการศึกษา

นางสาวพรรณิ สรา จันแย้ม

นิสิตปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาควิชาเทคโยนโลยีและสื อสารการศึกษา

นางสาววราลี ฉิ มทองดี

นิสิตปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาควิชาเทคโยนโลยีและสื อสารการศึกษา

