
            

บทที่ 4 
การจัดการศึกษาในประเทศไทย 

 

4.1      การจัดการศึกษาในประเทศไทย 

ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประเทศไทยไดรับผลกระทบ
จากการลาอาณานิคมของประเทศตะวันตก โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงไดรับผลกระทบอยางรุนแรงเดนชัดท่ีสุด ดวยพระปรีชาญาณท่ี
ทรงเล็งเห็นภยันตรายดังกลาว พระองคจึงทรงดําเนินวิเทโศบายและกุศโลบายนานัปการ 
ท้ังน้ีเพ่ือความอยูรอดของประชาชนมิใหตกเปนเมืองข้ึนเปนหลักสําคัญซ่ึงพระองคก็ทรง
ทําสําเร็จตามพระประสงคหน่ึงในกุศโลบายท่ีทรงดําเนินการ และสงผลตอการจัด
การศึกษาของประเทศไดแก การปรับปรุงระบบระเบียบบริหารราชการแผนดินเสียใหมให
เปนกระทรวง กรม กอง ท้ังน้ี โดยอยูภายใตการควบคุม  ดูแลจากสวนกลางเมืองหลวง 
การจัดการศึกษาจึงเร่ิมเขาสูระบบการบริหารราชการแผนดินต้ังแตสมัยน้ีเปนตนมา 
พระองคทรงโปรดใหจัดสรางสถานศึกษาสําหรับกุลบุตร กุลธิดาของราษฎรทั่วไป การ
จัดการศึกษาในความรับผิดชอบของสถาบันโรงเรียน เร่ิมปรากฏขึ้นเปนคร้ังแรกท่ีโรงเรียน
วัดมหรรณพาราม กรุงเทพ ปพุทธศักราช 2427 และขยายสถานศึกษาลักษณะดังกลาวน้ี
ออกไปยัง ภูมิภาคท่ัวประเทศไทย โดยใหราษฎรไดมีสวนรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษา
โดยการเก็บเงิน “ศึกษาพลี” นอกจากน้ีพระองคยังไดเรงจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนเขา
รับราชการตามกรม กองตาง ๆ ซ่ึงยังมีความขาดแคลนอยูมาก โรงเรียนฝกหัดขาราชการ
พลเรือน (ปจจุบันคือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) รับหนาท่ีผลิตคนเขารับราชการตามพระ
ราชประสงคน้ัน (และคานิยมการเรียนเพ่ือรับราชการก็เร่ิมไดรับการปลูกฝงถายทอดนับ
จากน้ีเปนตนมา) ซ่ึงก็กลาวไดวาการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ  (Formal Education)  
เร่ิมตนจากรัชสมัยของพระองคน่ันเอง 

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ลัทธิลาอาณานิคมคุกคาม
ไทยนอยลงพระองคก็ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอยูมากเชนเดียวกันซ่ึงจะ
เห็นไดจากการท่ีพระองคทรงตราพระราชบัญญัติการประถมศึกษาข้ึนเปนคร้ังแรก เม่ือป
พุทธศักราช 2464 เพ่ือเรงใหผูปกครองสงบุตรหลานเขาเรียนเมื่อถึงวัยอันสมควร และได
โปรดใหยกเลิกการเรียกเก็บเงินคาศึกษาพลีจากราษฎรอีกตอไป นอกจากน้ันพระองคยัง
ไดทรงพยายามเปลี่ยนแปลงคานิยมของผูเรียนที่ปรารถนาจะมุงเขารับราชการ หรือโรค
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 การจัดการศึกษาของไทยดําเนินอยูภายใตระบบการบริหารราชการแผนดิน จาก
สวนกลางเมืองหลวงเปนใหญมีอํานาจตัดสินใจส่ังการเด็ดขาด ซ่ึงเปนลักษณะหน่ึงของการ
ปกครองแบบรัฐชาติรวมศูนยกลางเชนน้ีเสมอมาจวบจนปจจุบันน้ี แมวาจะเกิดเหตุการณ
ผันผวนทางการเมืองการปกครอง อยางไรก็ตามแมวาการบริหารทางสังคมเศรษฐกิจจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะหากนับเร่ิมจากสมัยการประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 1 ปพุทธศักราช 2504 ซ่ึงรัฐบาลมุงสรางปรับปรุงเศรษฐกิจ
ของประเทศใหเปนเปาหมายสําคัญเปนตนมา การจัดการศึกษาท่ีเคยประสบผลสําเร็จใน
บริบทสังคมรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ก็นับวันจะพอกพูนสะสม
ปญหามากข้ึนทุกขณะการจัดการศึกษาหรือการบริหารการศึกษารวมศูนยบริหารไวท่ี
สวนกลาง จึงมีลักษณะอุยอายไรประสิทธิภาพเปรียบประดุจเรือเอี้ยมจุนในแมนํ้า (เอก
วิทย ณ ถลาง, 2531) กระแสวิพากยวิจารณระบบการจัดการศึกษาของไทยในรอบสาม
ทศวรรษจากกลุมนักวิชาการนักการศึกษาและปญญาชน ตลอดทั้งบุคคลและหนวยงานที่
เกี่ยวของเปนไปอยางสอดคลองกันในทํานองท่ีวา ระบบการศึกษาของไทยซ่ึงอยูภายใต
โครงสรางการบริหารราชการดังท่ีเปนอยูน้ีมีลักษณะการใหความสําคัญกับสวนกลาง โดย
นักการศึกษาและนักวิชาการเปนผูวางแผนการจัดการศึกษาใหกับคนทั้งประเทศเรียน และ
แผนการศึกษาดังกลาววาเปนแผนการศึกษาท่ีเอาแบบอยางจากตางประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนสวนใหญความรูเน้ือหาสาระที่ใหกับผูเรียน จึงมีลักษณะครอบงํา
ผูเรียนไมสอดคลองกับชีวิตความเปนอยูของผูเรียนในแตละพ้ืนที่ เม่ือผูเรียนมีโอกาสไดรับ
การศึกษาตอในระดับสูงเทาใดก็ยิ่งทําใหแบบแผนวิถีชีวิตของตนแปลกแยกจากชุมชน
ทองถิ่นตนทุกขณะ การจัดการศึกษาจึงกอใหเกิดการสูญเสียวัฒนธรรมทองถิ่นมุงเขาสู
วัฒนธรรมเมืองหลวงในที่สุด เม่ือพิจารณาตามนัยดังกลาวการจัดการศึกษาก็มีสวนรวมใน
การดึงดูดคนจากชนบท โดยเฉพาะคนที่อยูในระดับมันสมองใหมาเปนทรัพยากรบุคคลใน
ภาคเมืองอีกสวนหน่ึง เพราะเหตุวาสถานศึกษาระดับสูงและช้ันเลิศจะทําหนาท่ีคอย ๆ 
เลือกสรรบุคคลเขาเรียนทุกขณะในแตละข้ันตอน กอปรกับคานิยมท่ีมีมาแตเดิมซ่ึงมุงหวัง
จะเรียนเพื่อเขารับราชการ จึงทําใหผูเรียนมุงแขงขันสอบเขาเรียนในสถานศึกษาช้ันสูงเปน
ตามลําดับ เพื่อมุงหวังจะไดเปลี่ยนช้ันฐานะตน ซ่ึงระบบการจัดการศึกษาไทยในลักษณะนี้
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 ปญหาการบริหารการศึกษาท่ีหยอนประสิทธิภาพและไมเปนเอกภาพรวมทั้ง
ปญหาการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนตอบสนองการพัฒนาในภาคเมืองมากกวาภาคชนบท 
สงผลใหเกิดการครอบงําทางวัฒนธรรมจากสวนกลาง ทําใหวัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการดู
ถูกไมยอมรับ คานิยมของผูเรียนถูกปลูกฝงท้ังทางตรงและทางออมจากการจัดการศึกษา
ใหเปนเชนเดียวกับคนในกรุงเทพฯ ปญหาเหลาน้ีรัฐก็ตระหนักเชนกัน ภายหลังจาก
เหตุการณวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 ซ่ึงประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคร้ัง
สําคัญและส งผลตอการ เปลี่ ยนแปลงกิจการด านต าง  ๆ  ดวย  หัวหน า รัฐบาล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการในสมัย
น้ัน จึงแตงต้ังคณะบุคคลข้ึนเพ่ือใหดําเนินการวางแผน การจัดการศึกษาใหมในป พ.ศ. 
2517 คณะบุคคลดังกลาวเรียกวา คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา ซ่ึง
ประกอบไปดวยนักการศึกษาและนักวิชาการจํานวนหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาท่ี สําคัญ ๆ บางประการ ไดแก 1) การจัดทําแผนการศึกษา
แหงชาติ ปพุทธศักราช 2520 โดยมีสาระสําคัญ 2 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงระบบ
การศึกษาและการปรับปรุงระบบการบริหารการศึกษา  2) การเปลี่ยนแปลงพัฒนา
หลักสูตรประถมศึกษา ป พ.ศ. 2503 เปนหลักสูตรประถมศึกษา ป พ.ศ. 2521 หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน ป พ.ศ. 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ป พ.ศ. 2524 ผล
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาน้ีภายหลังทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  (ส.ก.ศ.) ไดดําเนินการติดตามประเมินผล ก็พบประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 

1. การปรับปรุงระบบการศึกษาจากระบบเดิม 4: 3: 3: 2 (ประถมศึกษาตอนตน 4 
ป: ประถมศึกษาตอนปลาย 3 ป: มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป: มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ป) 
มาเปน 6: 3: 3 (ประถมศึกษา 6 ป: มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป: มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 
ป) ทําใหปริมาณการ “รูหนังสือ” ของประชาชนเพิ่มมากข้ึน นักเรียนประถมศึกษามีจํานวน
มากข้ึน เพราะขยายการศึกษาภาคบังคับ 6 ป 

2. การเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร เน้ือหาสาระ และกระบวนการเรียนการสอน 
พบวาท้ังหลักสูตรประถมศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษา ปพุทธศักราช 2521 หลักสูตรท้ัง
สองมีเน้ือหาสาระมากเกินไป การจัดหลักสูตรทองถิ่นหรือการปรับหลักสูตรไมมีการ
ดําเนินการแตอยางใดโรงเรียนดําเนินการเรียนการสอนเหมือน ๆ กันทุกพ้ืนท่ี ครูก็ยังไม
เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 

3. การบริหารการศึกษา การกระจายอํานาจการบริหาร แมวาในแผนการศึกษา
ชาติจะเขียนไว แตก็เขียนไมชัดเจนคลุมเครือ ดังน้ัน จึงปรากฏวายังไมมีการดําเนินงาน

 207 



การจัดการศึกษาในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 
องคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของการศึกษาแหงชาติคือระบบการศึกษา 

ตามธรรมดาเม่ือเราตองการจะทําความรูจักกับกิจการงานดานการศึกษาของประเทศใด   
ก็ตาม คําถามแรกท่ีตองการคําตอบคือ ระบบการศึกษาของเขามีลักษณะเปนอยางไร ส่ิงท่ี
อยากรูคือจะตองเรียนประถมศึกษากี่ป มัธยมศึกษากี่ป และมหาวิทยาลัยกี่ป และการจัด
การศึกษาของแตละระดับจัดอยางไร 

ระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับน้ี ในลักษณะหน่ึงไมแตกตางจาก
ระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับป พ.ศ. 2520 กลาวคือ ยังคงจัด
การศึกษาเปน 4 ระดับ ไดแกระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา นอกจากนั้น ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ก็ยังคงจัดในลักษณะเดิมท่ี
เรียกวา ระบบ 6-3-3 หมายความวาจัดประถมศึกษา 6 ป (โดยไมแบงเปนระดับประถม
ตอนตนและตอนปลาย เหมือนแผนการศึกษาแหงชาติ ป 2503) และจัดมัธยมศึกษาเปน 2 
ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป จึงเรียกยอ ๆ วา 
6-3-3 สวนการจัดแบบเดิมกอนการเปลี่ยนแปลงน้ัน  เปนการจัดตามแผนการศึกษา
แหงชาติ 2503 ซ่ึงจัดเปนระบบ 4-3-3-2 คือ ประถมตน 4 ป ประถมปลาย 3 ป  มัธยมตน 
3 ป  และมัธยมปลาย 2 ป  กอนหนาน้ันเราจัดเปนระบบ 4-6-2  

ท่ีตองช้ีประเด็นของการแบงระดับในชวงประถม–มัธยมศึกษา ก็อาจจะเปน
เพราะวาความแตกตางของระบบการศึกษาของประเทศตาง ๆ มักจะอยูท่ีประเด็นน้ี บาง
ประเทศอาจจัดประถมศึกษาเพียง 4 ป และจัดมัธยมศึกษา 8 ป บางประเทศอาจจัด
ประถมศึกษาเพียง 5 ป และมัธยมศึกษา 7 ป บางประเทศอาจจัดประถมศึกษาเพียง 4 ป 
และมัธยมศึกษา 6 ป รวม 10 ป แลวเขามหาวิทยาลัยเลยก็มี 

ฉะน้ัน เม่ือเปรียบเทียบระบบการศึกษาประเด็นแรกที่จะตองมองกันก็คือ ประเด็น
ของการแบงระดับภายในระบบโรงเรียนประถม-มัธยม และจํานวนปท่ีตองเรียน ความ
แตกตางระหวางระบบที่ตองเรียน 12 ป กอนเขามหาวิทยาลัยกับระบบท่ีเรียนเพียง 10 ป 
มีความแตกตางกัน ทําใหเกิดปญหาของการรับรองประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา เพื่อ
จุดประสงคของการรับเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษา สวนการจัดประถมศึกษาเพียง 4 ป ซ่ึง
บางประเทศยังคงจัดอยูน้ันเปนเคร่ืองช้ีใหเห็น  ถึงสภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับท่ียัง
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การพิจารณาระบบการศึกษา นอกจากจะพิจารณาประเด็นเร่ืองระดับการศึกษา
ดังกลาวแลวยังไดมองกวางถึงกระบวนการศึกษาท้ังหมดท่ีเรียกวาการศึกษาตลอดชีวิต 

แนวคิดเร่ืองการศึกษาตลอดชีวิตน้ีไมใชเร่ืองใหม นับต้ังแตองคการยูเนสโก
จัดพิมพหนังสือ “Learning to Be” เม่ือทศวรรษที่ 1970 แนวคิดเร่ืองการศึกษาตลอดชีวิต
ไดเร่ิมมีความสําคัญข้ึน แตการแปลแนวคิดท่ีมีลักษณะนามธรรมใหเปนรูปธรรมเปนส่ิงท่ี
ทําไดไมงายนัก อยางไรก็ตาม ในระยะ 30 ปท่ีแลวน้ี ก็ไดมีความพยายามจะจัดประเภท
การศึกษาเปนระบบการศึกษาใน  โรงเรียน (schooling system) และระบบการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (Non – Formal system) และระบบการศึกษาตามอัธยาศัย (In-Formal 
system) ซ่ึงท้ัง 3 ระบบรวมกันแลวก็คือ กระบวนการศึกษาตลอดชีวิต 

แนวการจัดการศึกษา 
1. การจัดเครือขายการเรียนรูและบริการการศึกษาเพื่อปวงชน 

กลาวถึงการขยายบริการการศึกษาต้ังแตปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อ
ประชากร ทุกๆ กลุม ทุกพ้ืนที่ ตลอดจนสรางเครือขายการเรียนรู  โดยเนนการสงเสริมให
เกิดแหลงความรูตาง ๆ ผานส่ือสารมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน เอกสารส่ิงพิมพ และ
ประสานองคกรเอกชนที่มีสวนจัดเสริมการศึกษา เพื่อใหทุกชุมชนมีโอกาสไดรับการศึกษา 

     การสรางเครือขายการเรียนรูน้ีเปนแนวทางหนึ่งของการจัดระบบการศึกษา
ตลอดชีวิต ในการดําเนินงานหรือสงเสริมใหเกิดการดําเนินงานเร่ืองน้ีน้ัน จะตองไมลืม
หลักการสําคัญเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทาน (Demand and Supply) หากมีแต “Supply” 
คือการจัดสรางหองสมุดแหลงการเรียนรูตาง ๆ แตขาดผูใช-ผูบริโภค หองสมุดก็ไร
ประโยชน ฉะน้ันตองมีท้ังผูบริโภคและผูจัดบริการ ปญหาของสังคมไทยก็คือในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีผูตองการมากแตในเร่ืองการศึกษาของปวงชน และการศึกษาผูใหญ
อาจจะขาดการเรียกรองหรือขาดพลังผลักดัน แตความจริง ผูใหญก็มีความจําเปนจะตอง
เรียนรูในสถานการณตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนไปของชีวิต เชน เม่ือจะเปลี่ยนฐานะไปเปนสามี- 
ภรรยา บิดา-มารดายอมมีความจําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของสามี-ภรรยา  
บิดา-มารดา  เปนตน  และตลอดชีวิตของคนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเชนน้ีหลายคร้ัง หรือ
เกิดสถานการณใหม เกิดปญหาทางดานการทํามาหาเลี้ยงชีพในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู
ปญหาจะปรับตัวอยางไร อาจจําเปนตองเรียนรูวิธีการทํามาหาเลี้ยงชีพแบบใหม เร่ืองฝน
แลงเปนตัวอยางของสภาวะดินฟาอากาศในสังคมไทย ซ่ึงอาจจะตอเน่ืองไปหลายๆ ป แต
ถาหากชาวนาไมเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการพึ่งพาเกษตรน้ําฝน ไปเปนเกษตรรูปแบบอื่น หรือ
เกิดอาชีพใหม ๆ ในชนบท สังคมคงเขาข้ันวิกฤตความจําเปนท่ีจะตองเรียนรูตลอดชีวิตจึง
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2. เน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน 
    มีมาตรการ 17 ขอ ในเร่ืองการปรับปรุงเนื้อหาสาระกระบวนการเรียนการสอน 

ต้ังแตการจัดหลักสูตรท่ีเปนพื้นฐานสําหรับทุกคน และท่ีเสริมสรางศักยภาพตามความ
แตกตางของบุคคล การผสมผสานความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นกับวิทยาการสมัยใหม การ
ใหความสําคัญแกภาษาไทยและภาษาตางประเทศ การเนนการเรียนภาคปฏิบัติ 
โดยเฉพาะการฝกวิชาชีพการสงเสริมใหสถานศึกษามีอิสระคลองตัวในการจัดเน้ือหาสาระ
กระบวนการเรียนการสอน ฯลฯ 

 หลักการเหลาน้ีเปนเร่ืองดูนาจะปรารถนา แตปญหามีวาในรูปธรรมจะจัด
อยางไร และในอดีต ปจจุบัน เราสามารถบรรลุวัตถุประสงคมากนอยแคไหนและอุปสรรค
อยูท่ีตรงไหน การจัดระบบและกลยุทธในการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุหลักการเหลาน้ีจึง
เปนเร่ืองท่ีควรไดรับการเอาใจใสมากยิ่งข้ึน เชน ในเรื่องท่ีใหสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ และใชครูท่ีมีความสามารถในการฝก
ทักษะทางภาษานั้นกระทําอยางไร จะฝกครูดานภาษาตางประเทศอยางไร หากฝกครูรุน
ใหมจะหาอัตรามารับไดอยางไร ในบางประเทศจัดโครงการท่ีสงครูฝกหัดไปเรียนท่ี
ประเทศอังกฤษ 1 ป หรือ 2 ป กอนจะจบหลักสูตรฝกหัดครู ของเราจะจัดเชนน้ันหรือไม 
และมีงบประมาณสนับสนุนหรือไม หรือในอีกประเด็นหน่ึง เร่ืองการจัดกระบวนการเรียน
การสอนท่ีทําใหผูเรียนเขาใจและรูจักคิดแบบวิทยาศาสตร และท่ีเอื้อใหผูเรียนใฝหาความรู 
รูจักคิดริเร่ิม รวมท้ังมีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะห การจัดไดเชนน้ันจะตอง
มีองคประกอบอะไรบาง เชน ครูท่ีสอนไดเชนน้ี ระบบการประเมินผลท่ีเนนการทดลองและ
ภาคปฏิบัติระบบการสอบเขาเรียนตอท่ีสงเสริมกิจกรรมเชนน้ี 

 การแปลงหลักการ  หรือมาตรการตาง ๆ ในหมวดเนื้อหาสาระใหเปนภาค 
ภาคปฏิบัติหรือโครงการจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               ในหมวดน้ีมีแนวทาง 6 ประการ ต้ังแตการพัฒนาระบบการคัดเลือกผูเขา
ศึกษาวิชาชีพครู การพัฒนากระบวนการฝกหัดครู โดยเนนภาคปฏิบัติและการเรียนรูดวย
ตนเอง สงเสริมใหครูสามารถมีบทบาทเปนผูนําทางความคิดในชุมชน การพัฒนาระบบ
การบริหารงานบุคคลของครูใหเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาองคกรวิชาชีพครูใหเขมแข็ง 
ใหครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แนวทางเหลาน้ีก็ไดรับความเห็นชอบจากนักวิชาการ
และผูบริหาร ประเด็นอยูท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของแนวทางไดอยางไร ในแตละ
แนวทางยอมจําเปนตองมีกลวิธีในการดําเนินงาน เชน การจะใหมีใบอนุญาตประกอบ
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4. การบริหารและการจัดการ 
       มีแนวทางหรือมาตรการ 6 ประการในเรื่องน้ี ต้ังแตขอ 31 วรรค 2 ท่ีใหมีการ
มอบอํานาจจากสวนกลางไปยังจังหวัดและสถานศึกษาในเร่ืองของการบริหาร การวางแผน
และการจัดการศึกษาระดับจังหวัด ขอ 32 ใหมีคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัดเพ่ือ
วางแผนและจัดการศึกษาของจังหวัด โดยคํานึงถึงเอกภาพดานนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งความตองการของทองถิ่น หรือขอ 36 สนับสนุนใหสถานศึกษามีฐานะ
เปนนิติบุคคล มีระบบและโครงสรางการบริหารการจัดการศึกษา การจัดหาหรือใช
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีเปนอิสระโดยอยูในกํากับของรัฐ รวมท้ังใหมีเสรีภาพทาง
วิชาการ หลักการเหลาน้ีในปจจุบันไดรับความสนใจสูงมากจากผูกําหนดนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และไดมีขอเสนอเปนรูปธรรมที่ชัดแจง แตการปฏิรูประบบบริหาร
กลับกลายเปนเร่ืองท่ียากยิ่ง เพราะระบบกระทบกระเทือนถึงสถานภาพของคนในปจจุบัน
ทําใหเกิดขอโตเถียงซ่ึงอําพรางผลประโยชนเฉพาะตน การแกไขปญหาเร่ืองน้ีจึงตองใช
ความสามารถของผูบริหารอยางมาก 

5. ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
มีขอเสนอแนะ 6 ประการในหมวดน้ี เชน ใหภาคเอกชน  และชุมชนเพิ่มบท 

บาทในการจัดการศึกษา ใหสถานศึกษาปรับคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาให
สอดคลองกับอัตรา ผลตอบแทนสวนบุคคล สนับสนุนใหสถานประกอบการจัดการศึกษา
โดยรัฐจะตองมีมาตรการจูงใจ ตลอดจนสงเสริมใหองคการบริหารสวนทองถิ่นมีรายไดเพื่อ
ใชในการจัดการศึกษา แนวทางเหลาน้ี คงจะตองมีรายละเอียดเพื่อเสนอแนะวาจะ
ดําเนินการอะไร ใครรับผิดชอบเรื่องไหน และเง่ือนไขของการดําเนินการใหเสร็จมีอะไรบาง 
ประเด็นเหลาน้ีคงตองพิจารณาตอไป (วิชัย ตันศิริ, 2544, หนา 19-46) 
 
 

การจัดการศึกษาในการปฏิรูปการศึกษา  4.2      
เน่ืองจากรัฐบาลไดเล็งเห็นความจําเปนท่ีจะตองปรับตัวใหมีขีดความสามารถใน

การแขงขันกับตางประเทศได ตองมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของประเทศอยาง
ขนานใหญ   โดยระบุวารัฐบาลมีเจตนารมณท่ีจะพัฒนาคน ในฐานะเปนจุดศูนยกลางของ
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เหตุผลและความจําเปนในการปฏิรูปการศึกษา 
การปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ี จําเปนตองเกิดข้ึนเน่ืองจากปจจัยพื้นฐานท่ีสงผลกระทบ

ทําใหจําเปนตองมีการปฏิรูปการศึกษาขนานใหญ ปจจัยเหลาน้ีแยกไดเปนปจจัยภายนอก 
และปจจัยภายใน 

ปจจัยภายนอก น้ัน ไดแก กระแสโลกาภิวัตน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ
ไดกาวไปสูระบบเทคโนโลยี มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การผลิตใหสามารถแขงขันกับนานาชาติได ภาวะการแขงขันอยางรุนแรงของตลาดโลกใน
ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ทําใหหลายประเทศหันมาสนใจการพัฒนาคุณภาพแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมเชนเดียวกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ดังน้ัน ความตองการ
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถและทักษะอยางเพียงพอในการใชและควบคุมเทคโนโลยี
การผลิตไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงมีอยูในระดับสูงมาก ประเทศไทยจึง
จําเปนตองมีการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ  โดยมุงผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อสนองความตองการโดยรวมของประเทศ 

กระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลกในยุคสหัสวรรษใหม ทําใหตอง
มีการ เรงพัฒนาคนใหมีความสามารถสูง สามารถใชขอมูลขาวสารอยางชาญฉลาด นํามา
พัฒนาเปนกระบวนการเรียนรูของตนเองได การศึกษาตองเตรียมคนใหมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน โดยมีความสามารถควบคุมภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได 
การศึกษาจะตองบรรลุเปาหมายในการสราง บุคคลแหงการเรียนรู องคกรแหงการ
เรียนรู  และสังคมแหงการเรียนรูเพื่อเปนองคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนา และยกระดับการศึกษาของประเทศใหสามารถเขาสูการแขงขันกับ
นานาชาติได 

ปจจัยภายใน แยกเปนสองสวน สวนแรก คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ซ่ึงไดมีการประกาศใชเม่ือ 11 ตุลาคม 2540 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวทางใน
การจัดการศึกษาไวหลายมาตรา โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรา 43 ไดระบุวา รัฐจะตองจัด
การศึกษาพ้ืนฐานอยางนอย 12 ปอยางทั่วถึง มีคุณภาพและไมเก็บคาใชจาย และ มาตรา 
81 ระบุใหรัฐตองจัด   การศึกษา อบรมและสนับสนุนใหจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคู
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สวนที่สอง คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมาย
หลักดานการศึกษาฉบับแรกของประเทศ ท่ีประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น และใหขอมูลอยางกวางขวาง เพ่ือกําหนดเน้ือหาสาระตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา
ของประเทศ ซ่ึงจะสงผลกระทบสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของชาติอยาง
มาก นับต้ังแตกําหนดความมุงหมายของการศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม (มาตรา 6) การจัดการ
ศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต สําหรับประชาชนใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา (มาตรา 8) การกําหนดสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษาของบุคคล บิดามารดา 
ครอบครัว ชุมชน องคกรรัฐ องคกรเอกชน สถาบันตางๆ ทางสังคม (มาตรา 10- มาตรา 
14) การกําหนดระบบการศึกษา ซ่ึงระบุไววามี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใหมีการผสมผสานและการเทียบโอนผลการ
เรียนเรียนระหวางรูปแบบเดียวกัน และตางรูปแบบกัน (มาตรา 15) การกําหนดการ
บริหารและจัดการศึกษาของรัฐท่ีมุงเนนความเปนเอกภาพ ประสิทธิภาพ และการกระจาย
อํานาจ (มาตรา 30-มาตรา 40) การกําหนดสิทธิในการจัดการศึกษาขององคกรทองถิ่น 
(มาตรา 41) การบริหารและการจัดการศึกษาเอกชน ซ่ึงมุงเนนความเปนอิสระ โดยมีการ
กํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและมาตรฐานโดยรัฐ (มาตรา 43) การกําหนดมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบตอเน่ือง และชัดเจน (มาตรา 41-มาตรา 
51) การพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพสูง และพัฒนาวิชาชีพ
ครูใหเปนวิชาชีพท่ีมีมาตรฐานสูง (มาตรา 52-มาตรา 57)  การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา (มาตรา 58-มาตรา 68)  เหลาน้ีเปนตน 

สภาพการจัดการศึกษาในปจจุบัน 
แยกออกไดเปน 4 ดาน ไดแก ก) สภาพปญหาดานระบบบริหารและการจัดการ ข) 

สภาพปญหาดานคุณภาพของการจัดการศึกษา ค) สภาพปญหาเกี่ยวกับหลักสูตร ส่ือ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ง) สภาพปญหาเกี่ยวกับครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี:- 

ก) สภาพปญหาดานระบบบริหารและการจัดการ การจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ เนนการรวมศูนยอํานาจไวในสวนกลาง เปดโอกาสใหหนวยปฏิบัติ
ในระดับน้ันมีอํานาจในระดับทองถิ่นมีอํานาจในการตัดสินใจคอนขางนอยมาก แมจะมีการ
มอบอํานาจบางเรื่องลงไป  ก็เปนเร่ืองการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีกําหนดโดย
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 ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของการบริหารและการจัดการ ก็คือ ความไม
ตอเน่ืองของนโยบายและแผนงานหลักของการจัดการศึกษา อันเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหเกิดความสูญเสีย
ทางดานทรัพยากร และกอใหเกิดปญหาตอเน่ืองหลายประการ การขาดการมีสวนรวมของ
ชุมชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีไมสามารถเขามามีบทบาทในการ
บริหารอยางจริงจัง เน่ืองจากขาดกลไกและวิธีการที่เหมาะสมท่ีจะทําใหชุมชน ประชาชน 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีไมสามารถเขามามีบทบาทในการบริหารอยางจริงจัง 
เน่ืองจากขาดกลไกและวิธีการที่เหมาะสมที่จะทําใหชุมชน ประชาชนเขามารวมคิด  รวม
วางแผน  รวมทํา  และรวมติดตามประเมินผลในการจัดการศึกษาในทองถิ่น 
 ข) สภาพปญหาทางดานคุณภาพของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา
ในทุกระดับในปจจุบัน ประสบปญหาสําคัญในเรื่องผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คอนขางตํ่า โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความสามารถในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาตางประเทศ เชน  ภาษาอังกฤษ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 
2540 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในวิชาเหลาน้ี นอยกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็มของ
แตละวิชา ท้ังในระดับมัธยมศึกษา ตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ค) สภาพปญหาเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
และการวัดผลประเมินผล หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน เปน
หลักสูตรกลางที่ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนท่ีหลากหลายได เน้ือหา
สาระของหลักสูตรสวนมาก เปนเร่ืองท่ีกําหนดโดยนักวิชาการ ไมสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความแตกตางของทองถิ่น การจัดการเรียนการสอนก็ยังมุงเนนการสอนที่ครู
เปนศูนยกลาง ยงัไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองจากสภาพแวดลอม
ในชุมชนและสังคม มิไดใชการเรียนรูจากสภาพจริง หรือจากการปฏิบัติจริง ซ่ึงสงผลใหมี
ปญหาในดานการวัดผล ประเมินผล ท่ีเนนการวัดความรู ความจํามากกวาการวัดความรู
ความสามารถที่เกิดจากความเขาใจและการปฏิบัติจริง 
 ง) สภาพปญหาเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูบางสวนยังขาด
ความรู ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน การถายทอดความรูและ
ประสบการณ ขาดความมีจิตสํานึกและจิตวิญญาณของความเปนครู ยังไมกระตือรือรนใน
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จากแรงผลักดันและสภาพปญหาดังกลาว จึงมีความจําเปนตองมีการปฏิรูป
การศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของผูเรียนที่ไดมาตรฐาน
สูงในระดับสากล เพ่ือใหสามารถเผชิญปญหาและการเปลี่ยนแปลง ดํารงตนในสังคมได
อยางดีมีความสุข และรวมรับผิดชอบพัฒนาชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก 

รัฐไดกําหนดเปาหมายไว 14 ขอ ที่มุงจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาของ
ไทย ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของโลก ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2539): - 

1. ขยายโอกาสทางการศึกษา ใหเด็กไดรับการพัฒนาความพรอมในทุกดาน
กอนเขาเรียนช้ันประถมศึกษา 

2. ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปเปน 9 ป ใหท่ัวถึงทั้งในและนอก
โรงเรียน โดย มีเปาหมายขยายการศึกษา และสวัสดิการภาคบังคับใหถึง 12 ปโดยเร็ว 
พรอมท้ังจัดสวัสดิการอื่น ท่ีจําเปนใหแกนักเรียน 

3. จัดหาทุนการศึกษาและจัดใหมีกองทุนสวัสดิการเงินกูแกนักเรียน 
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 

4. เรงรัดการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ซ่ึงมีความสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร แพทย วิศวกรรม และคอมพิวเตอรให
มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ ดวยการเพิ่มขีดความสามารถแกสถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันอาชีวศึกษาในการผลิตบุคลากรดานผูสอน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอน รวมทั้งสนับสนุนใหมีการรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรูและถายทอดวิทยาการ ตาง ๆ 

5. สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาทําการวิจัยและพัฒนาอยางกวางขวาง 
โดยเนนการนําผลการวิจัยและพัฒนามาถายทอดและปรับใชในความเปนจริง ท้ังทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหมากยิ่งข้ึน  

6. สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม โดยเนนการพัฒนาทักษะ
การคิด วิเคราะห การเรียนรูจากประสบการณและของจริง ควบคูไปกับการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม 
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7. สงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหกวางขวางยิ่งข้ึน โดย
ใชส่ือและเทคโนโลยี การสอนทางไกล ระบบอาจารยสัญจร การสรางพิพิธภัณฑสัตว การ
บูรณะพิพิธภัณฑสัตว  การบูรณะพิพิธภัณฑประวัติศาสตร  การสรางอุทยานวิทยาศาสตร  
ฯลฯ 

8. สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการศึกษา โดยใหองคกรปกครองทองถิ่นมี
บทบาทมากข้ึนในการบริหารและการจัดการศึกษา ในระดับและประเภทท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพและวิถีชีวิตความเปนอยูในทองถิ่น 

9. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยองคกร
ชุมชน สถานประกอบการเอกชน  และองคกรผูปกครอง 

10. สนับสนุนผูดอยโอกาสและผูพิการใหมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
ใหมากยิ่งข้ึน  เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได  

11. ผอนคลายกฎ ระเบียบ และกําหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให
เอกชนเขามามีบทบาทในการลงทุนและบริหารการศึกษา และการฝกฝนอาชีพในทุกระดับ
ใหมากยิ่งข้ึน 

12. เสริมสรางสวัสดิการ ขวัญ กําลังใจ และสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกครู 
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ  เพ่ือใหเกิดความมั่นคงและภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ 

13. ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยจัดใหการกํากับดูแลและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานและการปฏิบัติวิชาชีพตามจรรยาบรรณครู รวมท้ังพัฒนาครูประจําการ บุคลากร
ทางการศึกษา  และองคกรวิชาชีพครู อยางเปนระบบและตอเน่ือง  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2539) 

นโยบายการศึกษาท้ัง 14 ขอน้ี มุงปรับปรุงในทุก ๆ ดาน เพื่อใหบุคลากรมีความรู 
ความสามารถในทุก ๆ ดาน เปนการวางแผนกําลังคน หรือทรัพยากรมนุษย (Human 
resources) ใหทันกับความตองการของตลาดแรงงาน ใหสามารถแขงขันกับประเทศ        
อื่น ๆ ได ดังน้ัน ตองมีการกําหนดทิศทางการศึกษาใหแนชัด (วิชัย ตันศิริ, 2538, หนา 
359-360) ใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือยกฐานะของคนในสังคม ลดชองวางระหวางชนช้ัน 
เปนการเปลี่ยนโฉมหนาประเทศไทยใหทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก และรักษา
เอกลักษณของความเปนไทยเอาไวได  (ธนาคารกสิกรไทย, 2539) 

การดําเนินการปฏิรูปการศึกษา 
นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา 

ไดนํานโยบายของคณะรัฐมนตรี มากําหนดหลักการในการปฏิรูปการศึกษาโดยไดต้ัง 
บัญญัติ 10 ประการ ของโรงเรียนในอุดมคติ ไวดังตอไปน้ี 
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1. ผูบริหารโรงเรียน ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ มีจิตสํานึกในการที่
จะพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหเปนท่ียอมรับของ
สังคม ผูบริหารควรมีเวลาอยูประจําสถานศึกษา เพ่ือดูแลการปฏิบัติงานภายในใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย 

2. มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน หรือสถานศึกษาท่ีเอื้อตอการ
เรียนการสอน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข มุงเนนการเรียนการสอนตาม
ธรรมชาติ โดยใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง และปลูกฝงเร่ืองความสะอาด ความมีวินัย 
ความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความรักสามัคคี รวมท้ังการจัดใหโรงเรียนมีความรมร่ืน  มีตนไม  
แหลงนํ้า  บอนํ้า  ไรฝุน  ไรมลภาวะทั้งปวง 

3. เปนโรงเรียนที่มีความพรอม มีแผนผังเต็มรูปแบบ มีหองเรียน หองสมุด 
หองคอมพิวเตอร หองทดลอง หองปฏิบัติการ ตลอดจนมีสนามกีฬาครบครัน โดยให
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 

4. มีอุปกรณการเรียนการสอนครบครัน โดยจัดซ้ือในราคาทองตลาดที่เปน
ธรรม ท้ังใหเหมาะสมกับการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5. มีบุคลากร ครูผูสอนครบตามเกณฑ หากขาดแคลน ควรใหครูเกษียณอายุ 
หรือ ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิมาชวยสอน และหรือใหมีระบบการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม 

6. องคกรทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนดานวิชาการ 
หรือดานบริหาร เชน กําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ไดแก 
การสอนภาษาอังกฤษต้ังแตระดับประถมศึกษา  การสอนวิชาชีพ  การเกษตร  การ
กอสราง  วิชาไฟฟา   เปนตน 

7. มีการเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
และ จัดอุปกรณการเรียนใหครบครัน ท้ังน้ีใหยกเวนคาเลาเรียนสําหรับเด็กยากจน และ
จายคาตอบแทนใหแกนักเรียนในการพัฒนาหรือการฝกภาคปฏิบัติ ฝกอาชีพท่ีเกิดรายได 
และเปนประโยชนแก    โรงเรียน  เชน  เลี้ยงไก  การปลูกพืชผักสวนครัว  เลี้ยงปลา  เปน
ตน 

8. มีการสงเสริมใหกลุมบุคคลหรือชุมชนมีสวนรวมในการแสวงหา
ทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการบริหาร การจัดการของสถานศึกษา การจัดสวัสดิการ
ใหกับครู เชน การจัด ท่ีพัก คาตอบแทนชวงเวลา คาสอนพิเศษ คาฝกอบรม ตลอดจนการ
แกไขปญหาดานหน้ีสินของครู 

9. มีการวัดและประเมินผลการศึกษา ท่ีมุงเนนผลผลิต คือ คุณภาพของ
นักเรียนตามที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร 
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10. เปนโรงเรียนที่ผูนําทองถ่ิน และผูปกครองทุกระดับ ทุกประเภทยอมรับ
วาเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

เปาหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษา ก็คือ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามบัญญัติ 10 ประการ เพ่ือสรางผลผลิต คือ นักเรียน ใหได
มาตรฐานใน ทุกระดับการศึกษา เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ นโยบายการ
ปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาน้ี จึงมุงเนนท่ีจะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีอยู จํานวน 40,576 โรงเรียน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2539) 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา  แยกไดเปน 5 หัวขอ ดังตอไปนี้ 
1. ใหกระจายอํานาจ ใหสถานศึกษามีอิสระ และมีความคลองตัวในการบริหาร

และ  ตัดสินใจในกิจการของสถานศึกษา รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียน และ
สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี ใหลดบทบาทหนวยงานสวนกลางลง โดยใหเปนหนวยงานใน
กํากับ ประสานและ สงเสริมนโยบายดานแผน มาตรฐานการศึกษา ทรัพยากรการศึกษา 
การติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติการ 

2. ใชแผนยุทธศาสตร จัดทําแผนยุทธศาสตร หรือแผนปรับปรุงต้ังแตระดับ
กระทรวง กรม  จังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา  จนถึงสถานศึกษา ใหเปนเคร่ืองมือสําคัญใน
การปฏิรูปการศึกษา 

3. เปดโอกาสการมีสวนรวม ใหหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
ทองถิ่นและผูประกอบการเขามีสวนรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ในทุกระดับ 
สรางแนวรวมในการปฏิรูปการศึกษาใหเกิดข้ึนในสังคมและชุมชน 

4. ประกันคุณภาพ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการควบคุม 
ตรวจสอบแทรกแซงและประเมินคุณภาพ  และใหมีการรายงานผลตอสาธารณชน 

5. เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ยึดถือหลักการสําคัญท่ีวา “ผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได” จัดรูปแบบและกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพ
ของผูเรียนปรับบทบาทของครู เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูอยางสมบูรณและกวางขวาง 

ปญหาท่ีปรากฏในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายหรือ
เทียบเทา ก็คือ กระทรวงศึกษาธิการมิไดมุงเนนใหมีการฝกอาชีพท่ีจําเปนสําหรับการดํารง
ชีวิตประจําวันใหแกนักเรียน อาทิ วิชาชางยนต ชางไฟฟา ชางปูน ชางไม ชางสี วิชา
คอมพิวเตอร บัญชี เปนตน ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือ จากการที่ไดสํารวจแลว พบวานักเรียนใน
กลุมน้ี ประมาณ 3.5 ลานคน ขาดทักษะพื้นฐานดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับความถนัดทาง
ธรรมชาติ  ไมสามารถซอมแกอุปกรณตาง ๆ ในกรณีฉุกเฉินดวยตนเองได เพราะไมเคย
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กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
วิสัยทัศน ในป 2550 คนไทยทุกคนมีโอกาส มีความเสมอภาคในการไดรับบริการ

ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง โดยทุกคน ทุกสวน ในสังคมมีสวนรวมรับผิดชอบจัดการศึกษา 
กระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเรียนรูอยางมีความสุข มีคุณภาพ
มาตรฐานสูง เปนท่ีพึงพอใจของสังคม โดยมีครูเกง ครูดี มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู มี
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีกระจายอํานาจ ใหทุกฝายมีสวนรวม โปรงใส และ
ตรวจสอบได 

วัตถุประสงค เพ่ือใหคนไทยทุกคน มีโอกาสไดรับการบริการการศึกษาอยางทั่วถึง 
และมีคุณภาพ เพื่อใหมีการระดมสรรพกําลังจากทุกสวนมารวมจัดการศึกษา (ม. 28) เพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคมไปสูสังคมแหงการเรียนรูบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย และสามารถดํารงตนอยูใน
สังคมโลกอยางเปนสุข เพื่อผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่ไดคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือสงเสริมให
เกิดระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีกระจายอํานาจ ทุกฝายมีสวนรวม มีความโปรงใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได 

เปาหมาย “ใหจัดการศึกษาที่เปนเลิศ โดยโรงเรียนมีคุณภาพ การเรียนมีคุณภาพ
หองเรียนมีคุณภาพและผูเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานสูงในระดับสากล ภายในป 2550” 

การปฏิรูปการศึกษา มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน จะเกิดข้ึนไดน้ัน 
จะตองจัดทําการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปวิชาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการ 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ในสถานศึกษาปฏิรูป 
- มีความคิดริเร่ิม 
- มีความคิดสรางสรรค 
- มีคุณธรรม จริยธรรม 
- มีความสมดุลท้ังดานจิตใจ  รางกาย  สติปญญา  และสังคม 
- สามารถพึ่งพาตนเอง  และรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรค 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของสถานศึกษาปฏิรูป 
ดานปจจัย 

- มีผูนําท่ีมีวิสัยทัศน 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง 
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- มีครูท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
- มีส่ือและวัสดุอุปกรณท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
- มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่นมี

หลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ 
ชุมชน 

ดานกระบวนการ 
- มีแผนพัฒนาสถานศึกษา  (School  Improvement  Plan: SIP) 
- มีการจัดการเรียนการสอนที่สนองความตองการของผูเรียน และชุมชน 
- มีภาวะผูนําทางการสอนที่เขมแข็ง เขาใจกระบวนการเรียนรู 
- มีบรรยากาศที่ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู 
- มีการประกันคุณภาพการศึกษา 
- มีระบบการพัฒนาบุคลากรทั้งผูบริหารและครูอยางตอเน่ืองและเปน

ระบบ 
- มีการเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณการเรียนรู 
- มีระบบการติดตามประเมินผลติดตามความกาวหนาของงานที่ปฏิบัติ  

โดยมีการจัดทํา School  Review และ School Report ท่ีสามารถนําเสนอตอสาธารณชน
ได 

- การมีสวนรวม ผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนตอง มีสวน 
รวมอยางจริงจังต้ังแตการวางแผน พัฒนาสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา  และการติดตามประเมินผล 

ดานการผลิต 
- ผูเรียนมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสูงในระดับสากล 
- หองเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงรับผิดชอบการจัดการศึกษาสวนใหญของประเทศเร่ิมปฏิรูป
การศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี ต้ังแตป พ.ศ. 2539 โดยไดกําหนดขอบขายของการ
ปฏิรูปการศึกษาวาเปนการเปลี่ยนแปลงท่ียิ่งใหญทางการศึกษา เพื่อแกไขปญหาและ
อุปสรรคที่มีอยูแตเดิมใหเบาบางลงหรือหมดไป และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
อนาคต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเขาสูระดับสากล โดยดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของบริบทของสังคมไทย โดยเนนการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการ ซ่ึงในแตละดานมีแนวทางใน
การดําเนินการดังตอไปน้ี 
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1. การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา 
เรงรัดใหโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ จัดใหมีมาตรฐาน คุณภาพ 

ทัดเทียมกัน และใหกระจายการบริการใหครอบคลุมพ้ืนที่ ดังตอไปน้ี 
                               
                                  3  มิติของการปฏิรูปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การมีสวนรวม 

การติดตามความกาวหนา 

บรรยากาศสภาพแวดลอมเกื้อกูล 
จุดเนนทางการสอน  

ความคาดหวังผลสัมฤทธิ์สูง 

                  ภาวะผูนําทางการสอนเขมแข็ง 

เวลาที่ใชในการเรียน 

 
 
 

องคประกอบหลักของการปฏิรูปการศึกษา 
 

   ปฏิรูปกระบวน                                                        ปฏิรูปหลักสูตร 
การเรียนการสอน                          การมีสวนรวม            -  มาตรฐานการศึกษา 

-  แผนยุทธศาสตรการเรียนการสอน              ของผูปกครอง            -  หลักสูตรแกนกลาง 
- การวัดผลประเมินผล  เอกชน  และ           -  หลักสูตรทองถ่ิน 
- ผูเรียนเปนศูนยกลาง  สาธารณชน           -  การประกันคุณภาพ 
- การติดตามผล               ฯลฯ 

 221 



- การรายงานผล 
 
 

คุณภาพการเรียน 
ไดมาตรฐานสูง 
ในระดับสา 

 
 

      ปฏิรูประบบบริหาร       ปฎิรูปวิชาชีพครู และ 
         และการจัดการ                                                                        บุคลากรทางการศึกษา   
- โครงสรางขององคกร          - ครู 
- การกระจายอํานาจ          - ผูบริหาร 
- คณะกรรมการ           - บุคลากรทางการศึกษา 
- สถานศึกษา  
 
 

   

1.1 จัดทําแผนที่ต้ังสถานศึกษา (School mapping) ของโรงเรียนและ
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนําแผน
ท่ีต้ังไปปฏิบัติอยาง จริงจัง ดําเนินการวางแผนภาพรวมเปนรายจังหวัด รวมท้ังการ
เช่ือมตอระหวางจังหวัด เพ่ือมุงกระจายการจัดบริการใหครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี ทั้งน้ี โดยให
สอดคลองกับสภาพทางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นดวย 

1.2 กําหนดขนาดโรงเรียนและสถานศึกษาระดับตางๆ (School sizing) ใน 
แตละภูมิภาคเพ่ือใหขนาดโรงเรียนที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี
คุณภาพประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น ท้ังน้ี ใหมีการรวมโรงเรียนขนาด
เล็กตามควรแกกรณี โดยใหอยูในดุลยพินิจของจังหวัด และใหทองถิ่นมีสวนรวมให
ขอคิดเห็น อีกท้ังใหคํานึงถึงการจูงใจใหผูปกครองเห็นผลประโยชนของการสงบุตรหลาน
ไปเรียนในโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีความพรอมในการใหบริการทางการศึกษามากกวา และ
อาจใหใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนเดิมเปนศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน ศูนยบริการ
ทางการศึกษานอกโรงเรียน สถานที่จัดกิจกรรมพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่  รวมทั้งใชจัด
กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา โดยใหทองถิ่นรวมดําเนินการ 
 1.3 กําหนดเกณฑมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental standard 
criteria) ในดานบรรยากาศของการจัดการศึกษาดานการเรียนการสอน ดานอาคาร
สถานท่ี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานอุปกรณการเรียนการสอน และดานบุคลากร ท่ี
สอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจสําหรับใชในการจัดการศึกษาของ
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 1.4  ใหโรงเรียนแตละโรงทั้งที่มีอยูเดิม และที่จะสรางข้ึนใหม มีผังแมบท
อยางเต็ม รูปแบบ อีกท้ังการออกแบบ และการจัดสรางอาคารเรียน รวมทั้งบรรยากาศใน
การจัดการเรียนการสอน และส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ตองใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนอยู และมุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 
 1.5 กระจายอํานาจการกําหนดนโยบายและการบริหารโรงเรียน 
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ใหกับผูปกครอง ผูนําชุมชน และองคกรปกครอง
ทองถิ่น ใหไดมีสวนรับผิดชอบ ในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหมีการพัฒนาและ
การแกไขปญหาท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น 

1.6 ใหมีองคกรติดตามและประเมินผล ทําหนาที่กํากับ ติดตาม และ 
ประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนประเมินมาตรฐานโรงเรียนและสถานศึกษา 
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนําไปสูการพัฒนาโรงเรียนและสถานศึกษาน้ัน ๆ อยูเสมอ 
ท้ังน้ี การรายงานผลตองนําเสนอผลงาน คุณภาพของผลผลิต ความคุมคา และแนวทาง
การพัฒนาในอนาคต 

เพ่ือท่ีจะใหโรงเรียนไดดําเนินการตามแนวทางปฏิรูปไดอยางมีผลดี ผูบริหาร  
ครู ผูปกครอง และนักวิชาการศึกษา จําตองมีแนวความคิดพ้ืนฐานสําคัญ ๆ และวิธีการ
พัฒนาโรงเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวความคิดท่ีวา การศึกษาเปนเร่ืองของทุก ๆ คนใน
สังคม โรงเรียนจึงตองเปนชุมชนอยางแทจริง นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตอง
มีคุณภาพสูงตามศักยภาพของทุกคน สามารถรวมพัฒนาสังคมอยางสรางสรรค ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับโลก สามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง มีเหตุผล เปนบุคคลแหงการ
เรียนรู ปรับตัวทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยี 

โรงเรียนเปนผูกําหนดแนวทางและระดับการพัฒนาและเลือกแนวทางในการ 
พัฒนาเอง คอย ๆ พัฒนาไปตามกําลัง ดวยความรูสึก ประสบผลสําเร็จ เปนระยะ ๆ ดังน้ัน 
การปฏิรูปโรงเรียนน้ันก็คือ ทําใหโรงเรียนมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของนักเรียนและ
ผูปกครอง ทําใหโรงเรียนมีสภาพเหมือนบานท่ีสอง เม่ือนักเรียนเขามาแลวเกิดความรูสึก
วาอยูในบานของตนเอง มีความรักโรงเรียน สามารถเสียสละส่ิงตาง ๆ ใหแกโรงเรียน 
พยายามสรางช่ือเสียงใหแกโรงเรียน เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวก็ยังมีความผูกพันกับ
โรงเรียน กลับมาชวยเหลือโรงเรียน ชวยระวังภัยแกนักเรียนรุนนอง     ชวยกันปกปอง
ช่ือเสียงของโรงเรียน โรงเรียนก็สามารถพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง สรางนักเรียนท่ีมี
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2 การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เรงปฏิรูปการผลิตครู การสรรหาครู และการพัฒนาครู ท้ังที่ทําการสอนใน

สถานศึกษาของรัฐและเอกชน อยางครบวงจร รวมทั้งพัฒนาผูบริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาอยางตอเน่ือง โดย 

2.1 สรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบของครู  ผูบริหารโรงเรียนและ 
บุคลากรทางการศึกษา ใหมุงม่ันตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางจริงจัง 

2.2 ประเมินความกาวหนาของครู ใหมุงเนนในการวัดประสิทธิภาพของผล
การปฏิบัติงานเปนสําคัญ โดยเฉพาะคุณภาพดานการเรียนของผูเรียน และสนับสนุนใหครู
ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2.3 ใหครูทุกคนไดเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาทักษะในรูปแบบตางๆ 
อยางตอเน่ือง ท่ัวถึง และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี โดยใน        
ทุก ๆ 2 ปตองผานการอบรมอยางนอย 1 คร้ัง ท้ังการอบรมของกระทรวงศึกษาธิการและ
กรมตนสังกัด และการอบรมของสถาบันอื่น ท้ังภาครัฐและเอกชน ใหมีวุฒิบัตรรับรอง 
ตลอดจนอบรมทางไกลและการเขาประชุม สัมมนา และการพัฒนาตนเองในรูปแบบ      
ตาง ๆ ใหถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีและใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเปนสวนหน่ึงของการ
ปฏิบัติงานของครู 

2.4 ใหครูเลือกแผนการสอน หรือพัฒนาใหเหมาะสมกับผูเรียน เพ่ือมุง
ใหผูเรียนสามารถและพัฒนาความสามารถ และพัฒนาความรูตลอดชีวิตไดอยางแทจริง 

2.5 ใหครูที่สังกัดสวนราชการตาง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการสามารถ
ทํางานในสถานศึกษา ทั้งในและนอกสังกัดไดมากกวาหน่ึงแหง ท้ังน้ีโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบังคับบัญชา และใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ และใหนับรวมเปนสวนหน่ึง
ของผลงานของครูในการบรรจุครูใหมใหนําประสบการณของครูมาพิจารณาประกอบการ
กําหนดเงินเดือนดวย 

2.6 กําหนดคุณสมบัติและเปดโอกาสใหภูมิปญญาทองถิ่น ครู ชาวบาน 
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและสวนราชการตางๆ รวมทั้งผูเกษียณอายุราชการมา
สอนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคาตอบแทนใหตามความเหมาะสม 

2.7 แกไขปญหาการขาดแคลนครู โดยการบรรจุแตงต้ังครูใหครบทุก
ตําแหนง ตามแผนอัตรากําลังของแตละสถานศึกษา การเกลี่ยอัตรากําลังครูและการลด
จํานวนครูชวยราชการใหคงเหลือนอยท่ีสุด สําหรับครูผูสอนวิชาขาดแคลน ใหไดรับ
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2.8 รื้อปรับระบบการกําหนดตําแหนงครู ในสถานศึกษา  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจําแนกความกาวหนาในสายงาน (Career Ladder) ระหวาง
ครูกับผูบริหารสถานศึกษา ใหมีสายวิชาชีพ (Career pattern) ท่ีชัดเจนแตมีความ
ยืดหยุน และสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได โดยเฉพาะครูสามารถกาวหนาตามสาย
การสอน ในระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึนไดดวยผลงานของตนเอง ท้ังน้ีกําหนดใหมีคู มือ
ปฏิบัติงานของครู และคูมือปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

2.9 กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู โดยใหคุรุสภา คณะกรรมการขาราชการ
ครูและสถาบันผลิตครูดําเนินการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ และมีมาตรการพัฒนา
วิชาชีพ โดยการกําหนดใหมีใบประกอบวิชาชีพ 

2.10 ปฏิรูประบบสวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูลของครู ทุกประเภท ทุก
สังกัด เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของครู สงเสริมขวัญกําลังใจ และความมั่นคงในอาชีพ
ใหกับครู รวมท้ังปรับปรุงโครงสรางเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ ของครู โดยมุงสงเสริม
สนับสนุนแกครูท่ีสอนในถิ่นทุรกันดาร ครูท่ีสอนหลายช้ัน เปนพิเศษ 

2.11 พัฒนาระบบและกลไกในการเลือกสรรบุคคลเขาเรียนในสถาบัน
ผลิตครู พรอมท้ังพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ในการผลิตครูท้ังครูท่ี
สอนหลายวิชาและครูเฉพาะวิชาท่ีเนนปฏิบัติ เพ่ือใหไดครูท่ีมีความรู ความสามารถในเชิง
วิเคราะห สังเคราะห และมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังใหมีการปรับปรุงวิธีการสอบ
คัดเลือก และการบรรจุครูประจําการ โดยใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ท้ังน้ีไมควรบรรจุครูท่ีมาจากสถานศึกษา
เอกชนระหวางปการศึกษา 

2.12 เรงรัดการพัฒนานักบริหารการศึกษา โดยการเพิ่มพูนความคิด 
ความรู ตลอดจนทักษะในการบริหารและการจัดการ เพ่ือใหสามารถพัฒนาโรงเรียนและ
สถานศึกษาใหมีคุณภาพ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2.13 ใหศึกษานิเทศกทุกสังกัดผนึกกําลัง ทํางานรวมกัน โดยการติดตาม
งานวิชาการในสถานศึกษาทุกสังกัด 
 การปฏิรูปการศึกษาใหไดผลสําเร็จตามจุดมุงหมายน้ัน ครูก็นับวาเปนสวนหน่ึง
ท่ีจะ ทําใหการปฏิรูปน้ันบรรลุจุดมุงหมายหรือไม ดวยเหตุน้ี การเลือกคนท่ีจะมาเปนครู
หรือบุคลากรทางการศึกษา จึงจําเปนท่ีควรจะไดจากผูท่ีมีสติปญญาดีหรือดีเลิศ และตองมี
ใจรักในอาชีพน้ีดวย ก็จะเปนแรงเสริม ทําใหไดผูท่ีตองการเปนครูอยางแทจริง จะทําใหเขา
ผูน้ันมีความรับผิดชอบสูง ทุมเทและเสียสละใหแกนักเรียน รักท่ีจะนําวิธีการสอนใหมๆ นํา
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3 การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  
     เรงปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดย 
3.1 จัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือปลูกฝงในเยาวชน มีลักษณะท่ีพึง

ประสงคตามจุดมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
3.2 จัดประสบการณการเตรียมความพรอม จัดทําหลักสูตรทุกระดับ ทุก

ประเภท ภายใตหลักการสําคัญดังน้ี 
3.2.1 สรางบรรยากาศใหผูเรียนทุกระดับช้ัน ไดเรียนรูอยางมีความสุข 
3.2.2 จัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกการคิดอยางเปนระบบ และ

เนนการปฏิบัติมากกวาการทองจํา เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห 
สังเคราะห และการสรางความรู ซ่ึงจะเปนพื้นฐานการเรียนรูในโลกแหงอนาคต 

3.2.3 ใหผูเรียนไดเรียนรูจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมากยิ่งข้ึน 
3.2.4 ใหผูเรียนไดนําความรู และประสบการณท่ีไดรับจากครอบครัว 

ชุมชน มาใชเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
3.2.5 กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการเรียนรูของผูเรียน และสนับสนุน

ใหโรงเรียนและสถานศึกษาแตละแหงสามารถพัฒนาและเพิ่มเติมมาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน
ดังกลาว ตามความตองการและความเหมาะสม และใหองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในการ
กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของการจัดการศึกษาวิชาชีพ 

3.2.6 ใหประชาชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร และ
กําหนดแบบเรียนใหเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพความตองการของแตละทองถิ่น 

3.3 เรงปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูในสถาบันการผลิตครู มีเน้ือหา
วิชาชีพครูมากข้ึน เพ่ือมุงเนนคุณภาพของผูท่ีจะออกไปประกอบอาชีพครู 
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3.4 จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โดยเนนเปนพิเศษในดาน
พื้นฐานทางภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร เพ่ือรองรับการพัฒนาความรูและทักษะ
ในระดับท่ีสูงข้ึน 

3.5 ปฏิรูปการเรียนรูภาษาตางประเทศ ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมี
คุณภาพ โดยการพัฒนารูปแบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมการสอน และพัฒนาหองสมุดใน
สถานศึกษาใหมีคุณภาพ รวมท้ังสรางเครือขายการเรียนรูระหวางการศึกษาในระบบและ
นอกระบบโรงเรียนใหสามารถใหบริการท่ีสนองความตองการของผู เรียนไดอยาง
กวางขวาง 

3.6 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ใหมีความหลากหลายทั้งรูปแบบ
และเนื้อหาตลอดจนใหมีความยืดหยุนในเร่ืองเวลาเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
หารายไดระหวางเรียน 

3.7 เรงรัดการจัดการเรียนการสอนเร่ืองประชาธิปไตยใหบังเกิดผล โดย
พัฒนาหลักสูตร ประชาธิปไตยแบบย่ังยืน (Sustainable democracy) และสงเสริมใหผู
ท่ีอยูในอาชีพครูปฏิบัติตนอยูในวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อเปนแบบอยาง และเสริมการ
เรียนรูของผูเรียน 

3.8 ปฏิรูประบบการวัดผลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  เนน
พฤติกรรมการแสดงออกจริงของผูเรียน และใชผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอน สําหรับคัดเลือกผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท ใหใชผลการเรียน
สะสม ลดความสําคัญของการสอน และเพิ่มโควตาการคัดเลือกเขาเรียนตอ 

3.9 พัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษา ท้ัง
ในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเปนเครือขายรองรับการกระจายอํานาจ  ทางวิชาการ 
ในการปรับปรุงหลักสูตร ควรใหเปนสังคมของการเรียนรู ตองอาศัยผูเรียนและความ
ตองการของทองถิ่น คุณภาพของการศึกษาควรจะขึ้นอยูกับความเขาใจของการเรียนรูของ
ผูเรียนและผูสอน ครูและนักเรียนรวมกันเปนเจาของการเรียนรู การเรียนรูท่ีแทจริง ผูเรียน
ควรเปนผูสรางความรูการเรียนรูตองสัมพันธกับชีวิตจริง ใหผูเรียนขยายความรูสูสภาพ
ชีวิตจริง หลักสูตรของแตละทองถิ่นควรจะสรางใหสนองความตองการของทองถิ่นน้ัน และ
ตรงกับความเปนจริงในกระบวนการเรียนการสอนควรที่จะนําธรรมชาติเขามามีสวนรวม 
แหลงความรูควรจะเปดกวางนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย เชน คอมพิวเตอร การสอน
ทางไกลโดยใชดาวเทียม นําภาษา ตางประเทศมาใชสอนนักเรียนต้ังแตระดับประถม 
เพ่ือใหเปนพ้ืนฐานของการเรียนในอนาคตการเรียนนักเรียนควรปฏิบัติไดจริง เชน ไดทํา
การทดลองในหองทดลอง มีหองเรียนภาษาโดยตรง นําเอาหลักการกระจายอํานาจทาง
วิชาการมาใชใหเหมาะสม 
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4 การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา 
มุงกระจายอํานาจ เพ่ือเอื้อใหสถานศึกษามีอํานาจตัดสินใจในดานท่ีเกี่ยวกับ 

การบริหารและการจัดบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพและวิถี
ชีวิตความเปนอยูในทองถิ่นมากท่ีสุด พัฒนาองคกรรองรับการกระจายอํานาจในระดับ
จังหวัดใหเขมแข็ง พรอมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และ
เอกชน โดย 

4.1 กําหนดหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดบรกิารทางการศึกษาและ
องคกร 

ประสานงานในระดับจังหวัด สําหรับบริหารการศึกษาในทองถิ่น และ 
ในการจัดการบริการทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในดาน
ภารกิจ พื้นท่ีบริการ งบประมาณ และบุคลากร ตลอดจนจัดแบงสัดสวนความรับผิดชอบใน
การจัดบริการ ท้ังสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนในทุกจังหวัด รวมทั้งวางระบบ
เครือขายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหอยูภายใตนโยบายการบริหารมาตรฐาน และ
การประเมินผลท่ีเปนเอกภาพในแตละระดับ แตละประเภท   โดยกําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบหลักคือ กระทรวงศึกษาธิการ 

4.2 มุงพัฒนาองคกรทุกระดับ  ดวยการนําเทคโนโลยีมาใชเ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร การปรับร้ือโครงสรางระบบบริหารเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 
เพ่ือใหหนวยงานทางการศึกษาสามารถบริหารงานไดอยางคลองตัว  และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

4.3 มุงสงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และเอกชนใหมีสวนรวม
ในการบริหารและจัดการศึกษา โดยพัฒนาศักยภาพของครอบครัวใหเขมแข็งดวยมิติ
ทางวัฒนธรรม  สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานการศึกษาในแตละ
ระดับ สนับสนุนเอกชนท่ีลงทุนดานการศึกษาใหกูเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยตํ่า เรงรัด
จัดต้ังสถานศึกษา สถาบันฝกอบรมวิชาชีพในสาขาท่ีขาดแคลน ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรม
นอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตามมาตรการสนับสนุนเอกชนใหลงทุนพัฒนา
การศึกษา ผอนคลายกฎระเบียบท่ีควบคุมสถานศึกษา กําหนดมาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม
อื่น ๆ สําหรับการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชนและเอกชน 

4.4 พัฒนาการบริหารบุคลากรของรัฐบาลใหอยูภายใตพระราชบัญญัติ
องคกรบริหารบุคคลเชนเดียวกัน เพื่อความเปนเอกภาพและเสริมความม่ันคงในอาชีพ
ของบุคลากร 

4.5 พัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม และประเมินผลใหเขมแข็ง และ
ประสานงานใหสอดคลองกันในทุกระดับ 
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4.6 ดําเนินการชวยเหลือดานคาใชจายแกผูที่กําลังศึกษาอยูในทุกระดับ 
ทุกประเภท ดวยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อมุงแกไขความเหลื่อมล้ําดานโอกาสทาง
การศึกษาของผูเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดนอย ท้ังในสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน เชน ยกเวนเงินบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียมตาง ๆ การดําเนินการกองทุนเงิน
กูยืมเพ่ือการศึกษา การจัดเงินอุดหนุน คาเลาเรียนบุตร จัดหาทุนการศึกษาจากแหลงทุน
ภาครัฐ ภาคเอกชนทั่ว ๆ ไป 

4.7 เพ่ิมคาใชจายทางการศึกษาใหไดระหวางรอยละ 6-7 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติ (Gross domestic product หรือ GDP) เพื่อใหทัดเทียมกับระดับ
มาตรฐานสากล  และมุงไปสูความเปนเลิศทางการศึกษา โดย 

4.7.1 เพ่ิมงบประมาณทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวม 

4.7.2 นํามาตรการดานภาษีทางการศึกษามาใช 
4.7.3 สงเสริมสนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการจัดบริการในภาพรวมทั้ง

ประเทศ 
4.7.4 ใหภาคเอกชนมีโอกาสรวมลงทุน ดําเนินกิจการโรงเรียน สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ดวยระบบการบริหารท่ียืดหยุนและมีประสิทธิภาพ ภายใตขอตกลง
รวมกันระหวางภาครัฐกับเอกชน เพ่ือเปนการแบงเบาภาระดานงบประมาณของรัฐ ในดาน
การจัดการศึกษาท่ีมีความหลากหลายและมีคุณภาพ  และสอดคลองกับความตองการของ
ผูปกครอง 

4.7.5 ใหทองถิ่นมีสวนรวมรับผิดชอบการจัดบริการทางการศึกษามากข้ึน
ดวยการผอนคลายกฎระเบียบท่ีควบคุมสถานศึกษา  และกําหนดมาตรฐานจูงใจท่ี
เหมาะสม 

4.7.6 ใหนําขอมูลคาใชจายในการจัดบริการการศึกษาของโรงเรียนและ
สถานศึกษาท้ังท่ีสังกัด และท่ีอยูในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ ทุก
ประเภท มาพิจารณาปรับปรุงการเก็บเงินบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียมการเรียน และ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ ใหเพ่ิมข้ึนตามสภาพความเปนจริง 

แนวทางการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษา จะตองมีการปฏิรูปในทุกระดับท่ี
เกี่ยวของ ไดแก ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด / เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับกรม และ
ระดับกระทรวง ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี:- 

ระดับสถานศึกษา 

 229 



ถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด ตองสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี
ความสุข ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง จัดสาระการเรียนรูบูรณาการความรูและทักษะตาง ๆ 
อยางเหมาะสมกับระดับการศึกษา มีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี :- 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอน ที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนได
เรียนรูตามสภาพความเปนจริง  มีวิธีการเรียนและมีทักษะแสวงหาความรู  สรางความรูได
ดวยตนเอง 

2. จัดทําสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง และสอดคลอง
กับความสนใจ  ความถนัด  ความตองการของผูเรียนและชุมชน 

3. จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม และองคประกอบอื่นๆ ท่ีสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

4. ใหบุคลากร องคกร และสถาบันในทองถ่ิน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

5. มีการวิจัยในชั้นเรียน 
6. ประเมินผลตามสภาพจริง โดยเนนการประเมิน ควบคูไปกับกระบวนการ

เรียนการสอนและประเมินจากการปฏิบัติงานจริง 
7. ใหผูเรียนศึกษาคนควาไดดวยตนเอง จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 
8. มีระบบนิเทศการเรียนการสอนภายใน 
9. ประชาสัมพันธรูปแบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด / เขตพื้นที่การศึกษา 
ดานกระบวนการเรียนการสอน 1) สงเสริมสนับสนุนวิจัยและพัฒนาการเรียนรู 

ท่ียึดนักเรียนเปนศูนยกลาง 2) กําหนดกรอบสาระกระบวนการเรียนรู ใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางและความตองการของทองถิ่น 3) จัดใหมีเครือขายการเรียนรูในระดับ
จังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา 

ดานการพัฒนาหลักสูตร 1) สงเสริมสถานศึกษาใหจัดทําสาระหลักสูตรให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 2) สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และสนับสนุนให
สถานศึกษาจัดแผนการเรียนท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความตองการ โดยใหชุมชนมี
สวนรวม 3) สนับสนุนสถานศึกษา ใหใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  4) 
กํากับดูแลใหสถานศึกษาดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนด 

ดานวิชาชีพและบุคลากร 1) สรางความตระหนัก จิตวิญญาณและจรรยาบรรณ
ของครู และบุคลากรทางการศึกษาในการเปนวิชาชีพช้ันสูง 2) สงเสริม พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความตระหนัก จิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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ดานการบริหารจัดการ 1) สงเสริม พัฒนาการบริหารและการจัดการท่ีเอื้อตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหพัฒนาเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ       4) สงเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษา 5) สงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการ 6) สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในช้ันเรียน         7) สงเสริม 
สนับสนุน ประสานงาน และจัดสรรการใชทรัพยากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) 
ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 9) นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ระดับกรม 
กระบวนการเรียนการสอน 1) กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ยึด

ผูเรียนเปนศูนยกลาง  2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ียึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ดานหลักสูตร 1) กําหนดแนวปฏิบัติตามกรอบหลักสูตร 2) สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาจัดทํามาตรฐานการศึกษา 3) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาและพัฒนาหลักสูตร
ใชสําหรับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 4) กําหนดแนวปฏิบัติการเทียบโอน
ผลการเรียนของสถานศึกษา 

ดานวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา 1) พัฒนาระบบการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 2) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 3) สนับสนุน สงเสริม 
เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและจรรยาบรรณตามที่กระทรวงฯ 
กําหนด 

ดานบริหารและการจัดการ 1) กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) 
จัดทํายุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา 3) จัดทําแผนการสงเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ 4) สงเสริมและจัดระบบขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 5) สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน และ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  6) ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผล  7) ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 

ระดับกระทรวง 
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ดานกระบวนการเรียนการสอน 1) กําหนดนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนที่
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 2) ประชาสัมพันธแนวคิดและหลักการปฏิรูปกระบวนการเรียน
การสอน 3) กํากับ ติดตามการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน 

ดานหลักสูตร 1) กําหนดกรอบหลักสูตร 2) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรู 3) จัดทําหลักสูตรแกนกลาง 4) กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการใชหลักสูตร 

ดานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 1) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  3) ปรับปรุงและจัดทํากฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชนเกื้อกูลแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) จัดต้ังองคกร และกองทุนเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู 5) สงเสริมใหมีระบบการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 6) สงเสริม 
สนับสนุน ประสานการใชทรัพยากร และความชวยเหลือทางวิชาการ 7) ประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 8) กํากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพ 

ดานบริหารและการจัดการ 1) กําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
2) กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 3) จัดทํา และพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาระดับชาติ 4) ระดมและประสานงานการใชทรัพยากร
รวมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารการศึกษา 6) 
ประชาสัมพันธการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) กํากับ ติดตาม ประเมิน 
ตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงาน 

สรุป 
การปฏิรูปการศึกษาเปนส่ิงจําเปนยิ่ง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยาง

รวดเร็ว เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับ
ตางประเทศ เพ่ือนําพาประเทศกาวไปสูความเจริญทัดเทียมกับอารยประเทศ การปฏิรูป
การศึกษาน้ีตองดําเนินการพรอมกันไปทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานโรงเรียนและสถานศึกษา 
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และดาน
ระบบบริหารการศึกษา การดําเนินการปฏิรูปการศึกษา มุงไปสูเปาหมายท่ีสําคัญไดแก 
การกระจายอํานาจ (Decentralization) การใชแผนยุทธศาสตร (Strategic plan) ในทุก
องคกร การพัฒนาวิชาชีพ (Career development) ผูเรียน เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู 
(Student-centered) การดําเนินงานตองมีความรับผิดชอบรวมกัน และใชวิธีการที่สามารถ
นําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลไดจริง ๆ 

ประเวศ วะสี (2538) ไดสรุปยุทธศาสตรหรือเง่ือนไขสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จ 8 
ประการ  ดังตอไปน้ี: 
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1. มีความต้ังใจจริง 
2. มีการลงมือปฏิบัติตามขอตกลงของทุกฝาย 
3. พอแมตองใหคําแนะนําที่ถูกตองกับลูก 
4. ครูตองมีจิตสํานึกในการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง เปนการแนะนํา

ชวยเหลือ กระตุนใหรูจักคิด  ถามและลงมือปฏิบัติ 
5. ภาคเอกชนตองริเร่ิม  สรางเสริมและรวมมือในกิจกรรมการเรียนรู 
6. องคกรทางศาสนาตองเกื้อหนุนในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
7. ส่ือมวลชนตองส่ือขาว  สรางสรรคสังคม  สติปญญา  และการเรียนรู 
8. รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐตองใจกวาง ปรับเปลี่ยนวิธีการคิด เรงดําเนินการ

สนับสนุน ปรับปรุงแกไข ยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การต่ืนตัว กระตือรือรน และการ
ผนึกกําลังของทุกฝายเพื่อการพัฒนาคน สังคม ประเทศชาติ สูความกาวหนาและม่ันคง 
(ปราชญา กลาผจัญ, ม.ป.ป., หนา 352-382) 

4.3  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย    
            พุทธศักราช 2540 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ซ่ึงมีผลบังคับใช
ต้ังแตวันที่ 11 ตุลาคม 2540 กําหนดสิทธิและหนาที่ทั้งของรัฐและของประชาชน
เกี่ยวกับการศึกษาไวสรุปไดดังน้ี 

มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 
ป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่นและเอกชน ท้ังน้ีตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับ
ดูแลของรัฐยอมไดรับความคุมครองทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษาอบรม และตองสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา
อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝง
จิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัด
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

มาตรา 283 ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิ์ไดรับจัดต้ังเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ การกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตองทําเทาท่ีจําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อการคุมครอง
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 จากขอกําหนดใหมีกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการศึกษาในรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 มี
ผลใหเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดผานการประชาพิจารณ
อยางกวางขวางทั่วประเทศ ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือ 14 สิงหาคม 2542 ประกาศเปน 
“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542” ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 116 ตอน 74 
ก. มีท้ังหมด 78 มาตรา เม่ือ 19 สิงหาคม 2542 และมีผลบังคับใชเปนกฎหมายในวัน
ถัดไป คือ 20 สิงหาคม 2542 เปนตนไป มีขอกําหนด เง่ือนไขและประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีควรนํามาพิจารณา  ดังนี้ 

1. นิยามความหมายของคําท่ีใชทางการศึกษาที่สําคัญ ๆ ไวในมาตรา 8 มีสาระ
โดยสรุปดังนี้ 

1.1 การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูจากสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรูและปจจัย ตอเน่ืองตลอดชีวิต 

1.2 การศึกษาพื้นฐาน  หมายถึง  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
1.3 ผูสอน  หมายถึง  ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตาง ๆ 
1.4 ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอน

และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและ
เอกชน 

1.5 คณาจารย หมายถึง บุคลากรซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการ
วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 

1.6 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาแตละแหงท้ังของรัฐและเอกชน 

1.7 ผูบริหารการศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาต้ังแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาข้ึนไป 

2. กําหนดหลักการจัดการศึกษาไวในมาตรา 8  ดังน้ี 
2.1 เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
2.2 ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
2.3 การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง 

3. กําหนดหลักในการจัดระบบ โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาไวดังน้ี 
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3.1 มีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายดานปฏิบัติ 
3.2 กระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
3.3 กําหนดมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพทุกระดับและประเภท

การศึกษา 
3.4 สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรอยาง

ตอเน่ือง 
3.5 ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
3.6 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองทองถิ่น เอกชน 

องคกร เอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นมี
สวนรวม 

4. กําหนดสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษาไวในมาตรา 10-14 มีสาระสําคัญ สรุปคือ 
4.1 รัฐตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอภาคกัน ในการรับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานท่ีมีคุณภาพอยางทั่วถึงไมนอยกวา 12 ป โดยไมเก็บคาใชจาย 
4.2 ผูบกพรองทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและการ

เรียนรูหรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมี
ผูดูแลหรือดอยโอกาสมีสิทธิ์และโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ 

4.3 ตองจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ดวยรูปแบบที่
เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

4.4 บิดามารดาหรือผูปกครอง มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน ท่ีจะไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตรหรือ
บุคคลท่ีอยูในความดูแล ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแก
บุตรหรือบุคคลท่ีอยูในความดูแลท่ีครอบครัวจัดใหตามที่กฎหมายกําหนด และไดรับการ
ลดหยอนยกเวนภาษีสําหรับคา ใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ๆ ซ่ึงสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานก็มีสิทธิ์ไดรับสิทธิ
ประโยชนในลักษณะเดียวกัน 

5. กําหนดระบบการศึกษาไวในมาตรา 15 ใหมี 3 ระบบ สถานศึกษามีสิทธิจัด
การศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได สามารถเทียบโอนผลการเรียน
ระหวางกันไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด ไมวาจะเปนการเรียนจากสถานศึกษา
ใด 
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5.1 การศึกษาในระบบ เปนการศึกษากําหนดจุดมุงหมาย หลักสูตร ระยะเวลา
การวัดและประเมินผลเปนเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาไวแนนอน 

5.2 การศึกษานอกระบบ มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ 
วิธีการจัดระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล โดยเน้ือหาและหลักสูตรตองมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 

5.3 การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ีใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสนใจศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม
สภาพแวดลอม ส่ือหรือแหลงความรูอื่น ๆ 

6. มาตรา 16 กําหนดใหการศึกษาในระบบ มี 2 ระดับ คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และอุดมศึกษา 

6.1 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนการศึกษาไมนอยกวา 12 ป กอน
ระดับอุดมศึกษา การแบงระดับและประเภทการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

6.2 อุดมศึกษาแบงเปน 2 ระดับ คือ ตํ่ากวาปริญญาและปริญญา การเทียบ
ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปนไปตามกฎกระทรวง 

7. มาตรา 17 กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวน 9 ป โดยใหเด็กซ่ึงมีอายุ
ยางเขาปท่ี 7 เขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปท่ี 18 เวนแตสอบไดช้ันป
ท่ี 9 ของการศึกษาภาคบังคับ 

8. มาตรา 24  กําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดกระบวนการ
เรียนรู 

8.1 จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน 

8.2 จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด 
8.3 ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การ

ประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา 
8.4 ใหเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการ

อาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
8.5 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางได

สัดสวนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมและคุณลักษณะท่ีดีงามไวในทุกวิชา 
8.6 สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการ

เรียน อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู สามารถใชการวิจัย
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 
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8.7 จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาและสถานที่ มีการประสานความรวมมือ
กับบิดามารดาผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

9. มาตรา 27 กําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาพ้ืนฐานเพื่อความเปนไทย เปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตอ ใหสถานศึกษาจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปน
สมาชิกท่ีดีของครอบครัวและชุมชน  สังคม และประเทศชาติ 

10. หมวด 5 กําหนดการบริหารและการจัดการศึกษาไวในมาตรา 31-40 มี
ประเด็นสําคัญสรุปไดดังน้ี 

10.1 ใหกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ 
และทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและสนับสนุนทรัพยากร  รวมท้ังติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการ 

10.2 ใหกระทรวงศึกษาธิการมีองคกรหลักท่ีเปนคณะบุคคลในรูปสภา หรือ
คณะกรรมการ 4 องคกร ไดแก สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จํานวนกรรมการ 
คุณสมบัติและวิธีสรรหา  วาระดํารงตําแหนงเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

10.3 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
แตละเขตพื้นท่ีใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพนท่ี มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแล
สถานศึกษา รวมท้ังพิจารณาจัดต้ัง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา ประสาน สงเสริมและ
สนับสนุนสถานศึกษาเอกชน บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย      

10.4 ให มีคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพื้ นฐาน  และสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี เพื่อกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ครู องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษย
เกา และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติและวิธีสรรหา วาระดํารงตําแหนงเปนไป
ตามกฎกระทรวง 

10.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาไดเองทุกระดับตาม
ความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น 

11. มาตรา 47-51 กําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มี
สาระสําคัญคือ 
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11.1 ใหมีระบบการประกันคุณภาพโดยการตรวจสอบทั้งภายในและจาก
ภายนอก และใหถือเปนสวนหน่ึงของการบริหาร 

11.2 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เปนองคกรมหาชนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังทุกหาป 

12. มาตรา 53 กําหนดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนทั้งของรัฐและเอกชน มีฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารงานของ
สภาวิชาชีพในกํากับของกระทรวง มีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนา
วิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน ซ่ึงตองมีใบ
ประกอบวิชาชีพ แตไมใชบังคับบุคลากรที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและอุดมศึกษาระดับ
ปริญญา และในมาตร 55 ไดกําหนดให มีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชนสําหรับผูประกอบวิชาชีพครูโดยเฉพาะดวย 

 จากสาระในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงเปนการจัด
ประสบการณดานความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณคาท่ีจําเปนตอชีวิต ซ่ึงไดแก 
ความรู ความสามารถ และทักษะในดานการสื่อสารท้ังดานการพูดและการเขียน ดานการ
คิดคํานวณ ดานการวิเคราะห สังเคราะห  ดวยเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ตลอดจนมีความรู
ในศาสตรสาขาตาง ๆ ท่ีใชในการดํารงชีวิต สวนดานคุณคาน้ัน หมายรวมถึงความมีจิตใจ
งดงาม ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา การอนุรักษสืบ
สานเอกลักษณของทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม ในขณะเดียวกันก็ มี วิ สัยทัศน ท่ี ทันตอความเปนไปในสังคมอื่น และ
ความกาวหนาในสังคมโลก กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และ
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาพ้ืนฐานไวดังน้ี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา  15-29) 

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา จิตใจ 
อารมณ สังคมเหมาะสมกับวัย มีความรูคูคุณธรรมที่จะดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมได
อยางเปนสุขบนพื้นฐานความเปนไทยอยางมีศักด์ิศรีและภาคภูมิใจ สามารถพึ่งพาตนเอง 
มีทักษะที่จะแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง มีทักษะเบื้องตนในการประกอบอาชีพ มี
วิสัยทัศนอันกวางไกลพอที่จะรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมโลก มีจิตสํานึกท่ี
ถูกตองทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และมีความมุงม่ันในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาของไทย 
 นโยบาย 
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 รัฐจะจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปอยางท่ัวถึงใหกับทุกคนอยางมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ดวยหลักการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมขององคกรการ
ปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน และการใชนวัตกรรมตลอดจนรูปแบบที่หลากหลาย ให
สอดคลองกับสภาพความแตกตางของแตละบุคคลและความแตกตางของทองถิ่น 
 มาตรการ 

มาตรการที่กําหนดข้ึนเพื่อใหยุทธศาสตรการจัดการศึกษาพ้ืนฐานบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีคุณภาพคือ 

มาตรการที่ 1 รัฐจัดการศึกษาใหมีรูปแบบหลากหลายท่ีผูเรียนสามารถเลือกเรียน
ไดตามศักยภาพ 

มาตรการที่ 2 มรดกของสังคมไทยท่ีไดส่ังสมมาหลายรอยป ไดชวยใหประเทศพน
ภาวะวิกฤติมาไดทุกยุคทุกสมัย ตองจัดใหเปนแกนของการเรียนรู โดยปรับใหเหมาะสมกับ
อายุระดับและทองถิ่นของผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มรดกดังกลาวไดแก สถาบัน
พระมหากษัตริย สถาบันศาสนา คานิยม การเอื้ออาทร ความมีนํ้าใจตอกัน ความรักถิ่น รัก
ชาติ การรักษาธรรมชาติ การรักษาสมบัติสาธารณะ มรดกดานศิลปะ สถาปตยกรรมไทย 
แพทยแผนไทย อาหารไทย ระบบครอบครัว  ปราชญชาวบาน  เครือขายประชาชน  และ
ภูมิปญญาไทยดานการผลิตและดานอาชีพ  

มาตรการที่ 3 รัฐสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป ตามที่กําหนดไวตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 
43 และมาตรา 289 

มาตรการที่ 4  กําหนดบทบาทของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัด
การศึกษา 

มาตรการที่ 5 รัฐสนับสนุนใหชุมชน เอกชน องคกรเอกชน ครอบครัว สถาบัน
ศาสนา มีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมีสวนรวมในการระดมทุนเพื่อการจัดการศึกษา 

มาตรการที่ 6 ใหรัฐสนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี 
และแผนกสามัญศึกษาไดเรียนอยางมีคุณภาพเทาเทียมกันกับการที่รัฐสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระบบโรงเรียนปกติของรัฐ 

มาตรการที่ 7 รัฐจัดและสนับสนุนเอกชน และองคกรตาง ๆ จัดการศึกษาใหกับ
ผูดอยโอกาสทุกกลุมเปาหมายเปนการเฉพาะ ท้ังการศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพิเศษ
ในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม
ศักยภาพและสภาพของผูเรียน 

มาตรการที่ 8  สําหรับประชากรวัยแรงงานที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ
ปกติ ใหรัฐจัดหรือสนับสนุนใหเอกชนหรือองคกรตาง ๆ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหโดย
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มาตรการที่ 9  รัฐจะจัดโครงการเฉพาะกิจเพ่ือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับเด็กและ
เยาวชนในทองถิ่นเส่ียงภัย และทุรกันดารโดยเฉพาะ 

มาตรการที่ 10  รัฐจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ท้ังน้ีจะมุงปฏิรูป 4 ดาน คือ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 2) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  3) การบริหารการจัดการ  4) การประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษา 

มาตรการที่ 11  รัฐกําหนดแนวทางการจัดงบประมาณเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ตามความสามารถทางเศรษฐกิจของรัฐ เฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน การ
ดําเนินงานของสถานศึกษา และสวนท่ีเปนคาเลาเรียนในสถานศึกษาของรัฐ และจะ
อุดหนุนสถานศึกษาเอกชนเฉพาะสวนท่ีเปนคาเลาเรียนในอัตราท่ีเทากันกับผูเรียนใน
สถานศึกษาของรัฐ เวนแตการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการและผูดอยโอกาส รัฐจะ
รับผิดชอบคาใชจายอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ไดแก คาท่ีพัก อาหาร  เส้ือผา  เคร่ืองแตง
กาย  แบบเรียน  ส่ือเสริมการเรียนรูสําหรับคนพิการ 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 หลักสูตรของการศึกษาของไทยแตเดิมเปนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากการสังเกต และ
การปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวเปนธรรมดาวิสัย  การเรียนรูของคน
ไทยเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปหลังจากไดรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก ต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 5 
เปนตนมาจนถึงปจจุบันหลักสูตรการศึกษาไทยมีพัฒนาการโดยสรุปดังน้ี (กรมวิชาการ, 
2539; พิมพันธ เตชะคุปต และทิศนา  แขมมณี (บรรณาธิการ), 2540) 

1. ระดับประถมศึกษา  มีหลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน  ดังนี้ 
1.1 การศึกษาในระบบโรงเรียน ประกอบดวย 1) หลักสูตรประถมศึกษา 

พุทธศักราช 2480  2) หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2491 3) หลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2498   4) หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2503                5) หลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 6) หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2533) โดยสรุปนับต้ังแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเปนตนมาการศึกษาในระบบโรงเรียนระดับประถมศึกษา  มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ึนมาใชรวมจํานวน 6 หลักสูตร 

1.2 การศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบดวย 1) หลักสูตรการศึกษาผูใหญ
ภาคหลักมูลฐาน พุทธศักราช 2490  2) หลักสูตรการศึกษาผูใหญระดับ 1, 2, 3 
พุทธศักราช 2511 3) หลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
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2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีหลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน 
ดังน้ี 

2.1 การศึกษาในระบบโรงเรียน ประกอบดวย 1) ประมวลการศึกษาภาค 2         
พุทธศักราช 2480 2) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 
2493  3) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2493  4) หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตน พุทธศักราช 2521  5) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533)  โดยสรุปนับต้ังแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน
ตนมาการศึกษาในระบบโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ึนมา
ใชรวมจํานวน 5 หลักสูตร และมีหลักสูตรอาชีพ 1 หลักสูตรคือหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตน สายอาชีพ (ยกเลิกในป พ.ศ. 2521) 

2.2 การศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนหลักสูตรตอเน่ืองในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบดวย 1) หลักสูตรการศึกษาผูใหญสาย
สามัญประเภทมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2486 2) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2493 3) หลักสูตรทดลอง พุทธศักราช 2508 
(หลักสูตรการศึกษาผูใหญระดับ 4)  4) หลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ ระดับท่ี  
3-4 พุทธศักราช 2522  5) การศึกษาผูใหญภาคสืบเน่ืองระดับท่ี 5 หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พุทธศักราช 2524  6) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2530 โดยสรุป  นับต้ังแตประเทศไทยมี
การเปล่ียนแปลงการปกครองเปนตนมา การศึกษาในระบบโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ึนมาใชรวมจํานวน 6 
หลักสูตร 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน 
ดังน้ี 

3.1 การศึกษาในระบบโรงเรียน ประกอบดวย 1) หลักสูตรช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายพุทธศักราช 2480  2) หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา พุทธศักราช 2491              
3) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2493 4) หลักสูตร
เตรียมอุดมศึกษา พุทธศักราช 2498  5) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 
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3.2 การศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนหลักสูตรตอเน่ืองในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 หลักสูตร สวนการศึกษาเพ่ืออาชีพ
นอกระบบโรงเรียนมี 3 หลักสูตร 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรชางฝมือ (ปชม.)                  
2) หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 3) หลักสูตร ปวช. พิเศษ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหา
ความยากจนในชนบท 

พัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลายสาย
สามัญและสายอาชีพ ต้ังแตหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีหลักสูตรในแตละระดับรวม
ทั้งส้ิน 39 หลักสูตร โดยมีการพัฒนาตอเน่ืองมาอยางสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ปจจุบันกระแสความตองการในการปฏิรูปการศึกษาของประชาชน และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2524 มาตรา 27 กําหนดใหคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐานเพื่อความเปนไทย เปน
พลเมืองดีของชาติ  การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการศึกษาตอในสถานศึกษา
จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 มีหลักการที่สําคัญ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, หนา 4-5) คือ 

1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล 

2. เปนการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนควรจะไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดย
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

4. เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู 
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5. เปนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มี
ความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ใหผูเรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้ 

1. เห็นคุณคาของตนเอง มี วิ นัยในตนเอง  ปฏิบั ติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค 

2. มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการ
คนควา 

3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและมีความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการ
คิด วิธีการทํางาน ไดเหมาะสมกับสถานการณ 

4. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการ
คิด การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต 

5. รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน

ผูบริโภค 
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึด

ม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิ

ปญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามใหสังคม 
โครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย 
1. ระดับชวงช้ัน กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงช้ัน ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน 

คือ  ชวงช้ันที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3  ชวงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6  ชวงช้ันท่ี 
3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  ชวงช้ันที่ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 

2. สาระการเรียนรู กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรประกอบดวยองคความรู 
ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของ
ผูเรียน แบงออกเปน   8 กลุม คือ  1) ภาษาไทย  2) คณิตศาสตร  3) วิทยาศาสตร  4) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5) สุขศึกษาและพลศึกษา   6) ศิลปะ   7) การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี   8) ภาษาตางประเทศ 
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สาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมน้ีเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจ
จัดเปน 2 กลุมคือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษไทย คณิตศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือสรางพ้ืนฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ กลุมท่ี
สอง ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสราง
ศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 

การจัดการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนการพัฒนาผูเรียนใน

ลักษณะองครวม มีความสมดุล ท้ังดานจิตใจ รางกาย ปญญา และสังคม ในทุกชวงช้ันของ
การจัดการศึกษา ใหผูเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามเปาหมาย และวิธีการ
ท่ีวางไว ใหมีความพึงพอใจในความสุขของสถานะท่ีตนเองสํารวจอยู ในชวงหกปแรกเนน
การฝกปฏิบัติใหผูเรียนพ่ึงตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย และการมีสวนรวม สําหรับ
ในชวงหกปหลังจะใหความสําคัญกับความรูและทักษะ โดยมีเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และเปดโอกาสใหผูเรียน  

1. มีสวนรวมตัดสินใจในการวางแผนการเรียนและประเมินผลการเรียนการสอน
ของตน 

2. แสดงออกอยางอิสระ เพ่ือไดสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ ท้ังในรูปโครงงาน
และกิจกรรมตาง ๆ  

3. เปนผูปฏิบัติ เรียนรูจากสภาพจริง มีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ฝกหัดสรางความเปนชุมชน  ฝกการจัดการ  การติดตอส่ือสาร  ฝกสมาธิ ฯลฯ 

4. ทํางานเปนทีมมากท่ีสุด เพ่ือการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ การทํางาน
รวมกันดวยความสุขและความสรางสรรค 

5. เรียนรูจากครอบครัวและโลกกวาง 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดใหความสําคัญกับโครงงาน ซ่ึงผูเรียนจะตองทํา

ท้ังโครงงานตามกลุมสาระเรียนรูและขามกลุมสาระการเรียนรู อาจจะเปนโครงงานเดี่ยว
หรือโครงงานที่ทําเปนกลุม ผูเรียนจะตองเปนผูเร่ิมตนคิด ลงมือทํา เม่ือมีปญหาท่ีตองหา
ทางแกไข มีการทํารายงานและเสนอผลงานของนักเรียนเอง ผูสอนตองคอยชวยแนะนําให
ผูเรียนทําดวยความสนุกเปนธรรมชาติ 

การบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรู ทําใหผูเรียนมองเห็นความเช่ือมโยงและ
ความสัมพันธระหวางความคิด ทักษะ และแนวคิดภายในสาระการเรียนรู สามารถท่ีจะ
สรางรูปแบบการคิดท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน สําหรับการบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู ทํา
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บุคลากรที่เกี่ยวของในการนําหลักสูตรไปใช 
การนําหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไปใชอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูเกี่ยวของ

จะตองเขาใจบทบาทหนาท่ีของตน และตองปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีน้ันบุคลากรท่ี
เกี่ยวของประกอบดวย 

1. ผูเรียน ตองมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองและเขารวมกิจกรรม
การเรียนรูอยางกระตือรือรน 

2. ผูสอน คือผูจัดการ ตองวางแผนการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรู แนะนํา ชวยกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรู ชวยพัฒนาผูเรียน ชวยตกแตงความรู
ของผูเรียนใหสมบูรณ ใหเรียนอยางมีความสุข มีอิสรภาพ ใหความรัก ใหความม่ันคง ให
ขอมูลยอนกลับทางทรัพยากรการเรียนรูและสรางสรรคส่ิงแวดลอมทางการเรียนรู 

3. ผูบริหาร จะตองสรางความตระหนักใหบุคลากรในสถานศึกษามุงม่ันใน
คุณภาพและบริหารจัดการใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีกําหนดไวในแตละชวงช้ัน 

4. ผูปกครอง มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมท้ังมีบทบาทใน
การกํากับดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5. คณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุน กํากับ ดูแลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 โดยสรุปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงดวยเหตุผล
ความจําเปนท่ีสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
ประชาคมโลก ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ปญหาส่ิงแวดลอม 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ท่ีทําใหเกิดปฏิรูประบบสังคม การเมือง และการศึกษา โดยมุงหวังใหการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเปนการศึกษาท่ีมุงพัฒนาคน (สํานักงานพัฒนาการศึกษา, 2545, หนา 7-20) 

4.4   การจัดการเรียนรู 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ฉะน้ัน ครู ผูสอน และผูจัดการศึกษา
จะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผู ช้ีนํา ถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ 
สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากส่ือและแหลงการเรียนรู และให
ขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน เพ่ือนําขอมูลเหลาน้ันไปใชสรางสรรคความรูของตน การจัดการ
เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญา พัฒนาการคิด
ของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณแลวยังมุงพัฒนา
ความสามารถทางอารมณ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง 
เห็นอกเห็นใจผูอื่น สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม  
เน่ืองจากประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลกกําลังประสบปญหาดานสังคมเปนอยาง
มาก โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแยงท้ังความคิดและการกระทําของตัวบุคคล องคกร 
และสังคม ฉะน้ัน สถานศึกษาจะตองมุงเนนการเรียนรูเพ่ือใหเขาใจสถานการณ หาทาง
แกไข โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมเปนกรณีพิเศษ ดวยการเรียนรูในสาระ
การเรียนรูตาง ๆ มีกระบวนการและวิธีการท่ีหลากหลาย ผูสอนตองคํานึงถึงพัฒนาการ
ทางดานรางกาย และสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจ และความสามารถของผูเรียน
เปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง ดังน้ัน การจัดการเรียนรูในแตละชวงช้ัน ควรใชรูปแบบ/วิธีการ
ท่ีหลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การ
เรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  และการเรียนรูแบบ
บูรณาการ การใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู การเรียนรูคูคุณธรรม ท้ังน้ี
ตองพยายามนํากระบวนการการจัดการ กระบวนการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุก
กลุมสาระการเรียนรู เน้ือหาและกระบวนการตาง ๆ ขามกลุมสาระการเรียนรู ซ่ึงการ
เรียนรูในลักษณะองครวม การบูรณาการ เปนการกําหนดเปาหมายการเรียนรวมกัน ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํากระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกัน หรือตางกลุมสาระการ
เรียนรูมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงจัดไดหลายลักษณะ  เชน 

1. การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว ครู ผูสอนสามารถจัดการเรียนรูโดย
เช่ือมโยงสาระการเรียนรูตาง ๆ กับหัวขอเร่ืองท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง หรือสาระท่ีกําหนด
ข้ึนมา เชน เ ร่ืองส่ิงแวด-ลอม นํ้า เปนตน ครู ผูสอน สามารถเชื่อมโยงสาระ และ
กระบวนการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ เชน การอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิด
วิเคราะหตาง ๆ ทําใหผูเรียนไดใชทักษะและกระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรูความ
จริงจากหัวขอเร่ืองท่ีกําหนด 
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2. การบูรณาการแบบคูขนาน มีครูผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันจัดการเรียน
การสอน โดยอาจยึดหัวขอเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แลวบูรณาการเชื่อมโยงแบบคูขนาน 
เชน ครูผูสอนคนหนึ่งสอนวิทยาศาสตรเร่ืองเงา ครูผูสอนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตร เร่ือง
การวัดระยะทางโดยการวัดเงา คิดคํานวณในเรื่องเงาในชวงเวลาตาง ๆ จัดทํากราฟของ
เงาในระยะตาง ๆ หรืออีกคนหน่ึงอาจใหผูเรียนรูศิลปะเร่ืองเทคนิคการวาดรูปท่ีมีเงา 

3. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการในลักษณะนี้นําเน้ือหาจาก
หลายกลุมสาระมาเช่ือมโยงเพื่อจัดการเรียนรู ซ่ึงโดยท่ัวไปผูสอนมักจัดการเรียนการสอน
แยกตามรายวิชา หรือกลุมวิชา แตในบางเรื่องครูผูสอนจัดการเรียนการสอนรวมกันใน
เร่ืองเดียวกัน เชน เร่ืองวัน ส่ิงแวดลอมของชาติ ครูผูสอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอน
ใหผูเรียนรูภาษา คําศัพทเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ผูสอนวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมคนควา
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ผูสอนสังคมใหผู เรียน คนควาหรือทํากิจกรรมชมรมเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม และครูผูสอนสุขศึกษาอาจจัดใหทํากิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาส่ิงแวดลอมให
ถูกสุขลักษณะ  เปนตน 

4. การบูรณาการแบบโครงการ ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
การเปนโครงการ โดยผูเรียนและครูผูสอนรวมกันสรางสรรคโครงการขึ้น โดยใชเวลาการ
เรียนตอเน่ืองกันไดหลายช่ัวโมง ดวยการนําเอาจํานวนช่ัวโมงของวิชาตาง ๆ ท่ีครูผูสอน
เคยสอนแยกกันน้ันมารวมเปนเร่ืองเดียวกัน มีเปาหมายเดียวกัน ในลักษณะของการสอน
เปนทีม เรียนเปนทีม ในกรณีท่ีตองการเนนทักษะบางเรื่องเปนพิเศษ ครูผูสอนสามารถ
แยกกันสอนได เชน กิจกรรมเขาคายดนตรี กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ  กิจกรรมเขา
คายศิลปะ  เปนตน 

แนวการจัดการเรียนรูแตละชวงชั้นมีดังน้ี 
 ชวงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 การจัดการเรียนการสอนตองสนองตอบตอ
ความสนใจของผูเรียน โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู ท้ังน้ี
ในแตละคาบเวลาเรียนนั้นไมควรใชเวลานานเกินความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาตอง
จัดการเรียนรูใหครบ ทุกกลุมสาระ ในลักษณะบูรณาการท่ีมีภาษาไทยและคณิตศาสตรเปน
หลัก เนนการเรียนรูตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ไดปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนาความเปน
มนุษย ทักษะพ้ืนฐานการติดตอส่ือสารในการคิดคํานวณ  การคิดวิเคราะห  และพัฒนา
ลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ 
 ชวงช้ันที่ 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 การจัดการเรียนรูมีลักษณะคลายกับชวงช้ันท่ี 
1 แตจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในส่ิงท่ีตนสนใจ มุงเนนทักษะการทํางานเปน
กลุม การสอนแบบบูรณาการ โครงงาน การใชหัวเร่ืองในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุง
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ชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูท่ีมี
หลักการ ทฤษฎีท่ียาก ซับซอน อาจจัดแยกเฉพาะ และควรเนนการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานมากขึ้น เพ่ือมุงใหผูเรียนเกิดความคิด ความเขาใจ และรูจักตนเองในดาน
ความสามารถ ความถนัด เพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ  สถานศึกษาตองจัดบรรยากาศการ
เรียนรูใหเหมาะสม 

ชวงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 การจัดการเรียนรูเร่ิมเนนเขาสูเฉพาะทางมาก
ข้ึน มุงเนนความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความตองการของผูเรียน ท้ัง
ในดานอาชีพ การศึกษาเฉพาะทางตลอดจนการศึกษาตอ 

สําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหยืดหยุนวิธีการจัดการ
เรียนรูไดตามความเหมาะสมกับผูเรียน สถานศึกษา และความตองการของทองถิ่น 

สื่อการเรียนรู 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา มุง
สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และใชเวลาวางอยาง
สรางสรรค รวมท้ังมีความยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรูไดจากส่ือการเรียนรู
และแหลงการเรียนรูทุกประเภท รวมท้ังจากเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีอยูในทองถิ่น 
ชุมชนและแหลงอื่น ๆ เนนส่ือท่ีผูเรียนและผูสอนใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 
ผูเรียน ผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาส่ือการเรียนรูข้ึนเองหรือนําส่ือตาง ๆ ท่ีมีอยูรอบตัว 
และในระบบสารสนเทศ มาใชในการเรียนรู โดยใชวิจารณญาณในการเลือกใชส่ือ และ
แหลงความรู โดยเฉพาะหนังสือเรียน ควรมีเน้ือหาสาระครอบคลุมตลอดชวงช้ัน  ส่ือ
ส่ิงพิมพควรจัดใหมีอยางเพียงพอ ท้ังน้ีควรใหผูเรียนสามารถยืมไดจากศูนยส่ือหรือ
หองสมุดของสถานศึกษา 
 ลักษณะของสื่อการเรียนรูท่ีจะนํามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีความหลากหลาย 
ท้ัง  ส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือเทคโนโลยี  และส่ืออื่น ๆ  ซ่ึงชวยสงเสริมใหการเรียนรู
เปนไปอยางมีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจไดงาย และรวดเร็วข้ึน รวมท้ัง
กระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซ้ึงและ
ตอเนื่องตลอดเวลาเพื่อใหการใชส่ือการเรียนรูเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู และ
พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง สถานศึกษา หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูท่ีมี
หนาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรดําเนินการดังน้ี 

1. จัดทําหรือจัดหาส่ิงท่ีมีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนส่ือการเรียนรู 
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2. ศึกษา  คนควา  วิจัย  เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน 

3. จัดทําและจัดหาส่ือการเรียนรู สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน และสําหรับ
เสริมความรูของผูสอน 

4. ศึกษาวิธีการเลือกและการใชส่ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม 
หลากหลาย และสอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

5. ศึกษาวิธีการวิเคราะห และประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูท่ีจัดทําข้ึน
เองและที่เลือกนํามาใชประกอบการเรียนรู โดยมีการวิเคราะหและประเมินส่ือการเรียนรูท่ี
ใชอยูน้ันอยางสมํ่าเสมอ 

6. จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยส่ือการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาและในชุมชน  เพ่ือการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู และ
พัฒนาส่ือการเรียนรู 

7. จัดใหมีเครือขายการเรียนรู เพื่อเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
สถานศึกษา ทองถิ่น  ชุมชน  และสังคมอื่น 

8. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับส่ือ และการ
ใชส่ือการเรียนรูเปนระยะ ๆ  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการที่ใหครูผูสอนใชพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศ ท่ีแสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และ
ความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมท้ังขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการสงเสริมให
ผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา จะตองจัดทําหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทุกฝายถือปฏิบัติรวมกันและเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรู
ของผูเรียนจากการวัดและประเมินท้ังในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก เพ่ือใชเปนขอมูลสรางความม่ันใจ
เกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนแกผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินระดับช้ัน
เรียน คือ มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ
คุณธรรม และคานิยม  อันพึงประสงคอันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม 
/ เพียงใด  ดังน้ัน การวัดและประเมินผลจึงตองใชวิธีการท่ีหลากหลาย เนนการปฏิบัติให
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 สถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑการประเมิน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 การประเมินผลระดับสถานศึกษา เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบความกาวหนา
ดานการเรียนรูเปนรายช้ันปและชวงช้ัน สถานศึกษานําขอมูลท่ีไดน้ีไปใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู รวมท้ังนําผลการประเมิน รายชวงช้ันไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงช้ัน กรณี
ผูเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ สถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียน
การสอนซอมเสริม และจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูดวย 
 การประเมินคุณภาพระดับชาติ สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในป
สุดทายของแตละชวงช้ัน ไดแก ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ในกลุม
สาระการเรียนรูท่ีสําคัญ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนาธรรม ภาษาอังกฤษ และกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดตอไป ขอมูลท่ีไดจากการประเมินจะนําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง 

เกณฑการผานชวงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงใชเวลาเรียนประมาณ 12 ป 
ผูเรียนสามารถจบการศึกษาได 2 ชวง คือ จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ถือวา จบการศึกษา
ภาคบังคับ และ จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงถือวา จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ผูเรียนผานการศึกษาแตละชวงช้ัน ตามเกณฑ ดังน้ี 
 เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 1, 2 และ 3 ช้ันประถมศึกษาช้ันปท่ี 1+3 ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  (จบการศึกษาภาคบังคับ) 
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1. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม และไดรับการตัดสินผล
การเรียนใหไดตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

2. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด 

3. ผู เ รียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตามเกณฑ ท่ี
สถานศึกษากําหนด 

4. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผานการประเมินตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด 

 เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  (จบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน) 

1. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม และไดหนวยกิตครบตาม
หลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด และไดรับการตัดสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด 

2. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด 

3. ผู เ รียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ตามเกณฑ ท่ี
สถานศึกษากําหนด 

4. ผูเรียนจะตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผานการประเมินตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด  (สํานักงานพัฒนาการศึกษา, 2545, หนา 37-42) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 251 


	0Bการจัดการศึกษาในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535

