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บทที่ 1 
ประวัติและพัฒนาการทางดานการศึกษา   

 

 
1.1 การศึกษาสมัยโบราณ  (Primitive   Educations) 

อารยธรรมที่ปรากฏอยูในปจจุบันเปนผลของ  “การศึกษา”  เพราะ  “การศึกษา”  
ชวยใหมีการสืบทอดแบบอยางของคนรุนกอนและชวยพัฒนาแบบอยางดังกลาวใหเจริญ
งอกงามยิ่ง ๆ  ข้ึนไป  การศึกษาชวยใหมนุษยรูจักปรับตัวเองใหเขากับส่ิงแวดลอม  และ
ชวยใหมนุษยรูจักปรับส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับตัวเองดวย  ในที่สุดมนุษยก็สามารถ
ควบคุมส่ิงแวดลอมไดมากข้ึนตามลําดับอยางในปจจุบันน้ี  ความเจริญของมนุษยอาศัย
พัฒนาการของเคร่ืองมือส่ือสาร  การขนสง  และการคมนาคมอยางอื่น มนุษยเรียนรูวิธี
ทําความคิดใหกลายเปนความจริง  เพ่ือชวยใหการดํารงชีวิตของตนดีข้ึน  ซ่ึงเปน
พัฒนาการแบบสรางสรรค ดังจะเห็นไดจากพัฒนาการในดานศีลธรรม  วรรณกรรม  และ
ศาสนา  ซ่ึงพัฒนามาจากวัฒนธรรมสมัยโบราณ  การสืบทอดวัฒนธรรมดังกลาวซึ่งเปน
กระบวนการที่เรียกวา  “การศึกษา”  น้ัน  เร่ิมดวยภาษาพูดแลวตามดวยภาษาเขียน  
และอาศัยการขนสง  และการคมนาคมอยางอื่น  แพรหลายขยายวัฒนธรรมนั้น ๆ  
กวางไกลออกไปยังสวนตาง ๆ  ของโลก  กระบวนการใชความคิดและแสวงหาส่ิงใหม ๆ  
ของมนุษยกาวหนาไปไมมีท่ีส้ินสุดการศึกษาก็พลอยกาวหนาตามไปดวยเชนเดียวกัน 
 แรกทีเดียวกระบวนการศึกษาของมนุษยมีรูปแบบงาย ๆ  มีวัตถุประสงคเพียง
เพ่ือการดํารงชีวิตอยูรอดปลอดภัย  ส่ิงท่ีนํามาสอนสวนใหญจึงเกี่ยวกับความรูท่ีจะ
แสวงหาและใชปจจัยส่ี  คือ  อาหาร  ยารักษาโรค  เคร่ืองนุงหม  ท่ีอยูอาศัย  และการ
ตอสู  การศึกษายุคโบราณจึงเกี่ยวกับความเปนอยูในขณะนั้น  โดยสืบทอดวิธีการใน
อดีตมาใช  และพัฒนาใหดีข้ึนทีละนอย  ผูใหการศึกษาสมัยโบราณสวนใหญ  ไดแก  พอ
แม  หรือเครือญาติ  ผูหญิงสอนผูหญิง  ผูชายสอนผูชาย  (ภิญโญ  สาธร, 2521, หนา 
31-32) 
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การศึกษาในยุคแรกมีอารยธรรม  (Early  Civilization)  
 มนุษยท่ีมีการศึกษาอยูในยุคน้ันคือชาวอัสซีเรีย  ชาวอียิปต  ชาวเปอรเซีย  ชาว
จีน  ชาวอินเดีย  รูปแบบวิธีการศึกษา  และทัศนคติในการศึกษาของยุคน้ันแตกตางกัน
บางตามเผาพันธุของมนุษยท่ีนาสนใจคือ 

การศึกษาของชาวอียิปต 
 อียิปตเปนชาติท่ีเจริญอยางมากในยุคโบราณ  ท้ังน้ีเพราะปรากฏหลักฐานตาง ๆ  
คือ  โบราณสถานอันสําคัญของอียิปต  เชน  ปรามิด  (Pyramid)  ซ่ึงแสดงวาอียิปตสมัย
น้ันมีวิชาการดานสถาปตยกรรมอันยอดเยี่ยม  มีความรูดานกอสรางเปนอยางดี  
นอกจากความรูดานกอสรางแลว  อียิปตยังรูวิธีการเก็บศพใหอยูไดนานหลายพันป  รูจัก
ใชหนังสือและมีอักษรเปนภาษาของตนเอง  รูจักทําหมึกหรือสีสําหรับเขียน  โดยใชยาง
ไมผสมกับนํ้าทําใหขนแลวผสมกับเขมาไฟเคี่ยวจนเปนหมึก  ตอมาชาวอียิปตไดคิดคน
วิธีการทํากระดาษโดยใชตนปาไปรัส  (Papyrus)  และปฐมอารยธรรมของอียิปตท่ีกลาว
ไวขางตนไดเผยแพรไปสูยุโรปและทั่วโลกในเวลาตอมา   อักษรไฮโรคลิฟคมีใชต้ังแต 
สมัยราชวงคแรก ๆ  ของอียิปต  ตัวอักษรดังกลาวไดวิวัฒนาการกระทั่งเปนตัวพยัญชนะ
และไดใชในการแตงวรรณคดี  วรรณคดีอียิปตสวนใหญมักเกี่ยวกับปรัญชาและศาสนา  
วรรณคดีท่ีเกี่ยวกับศาสนาไดแก  บทละครแหงเมมฟส  และบทเพลงสรรเสริญโอรส
แหงอิคนาตัน 
 ความเจริญทางดานการศึกษาของอียิปต  โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานปรัชญา
ของอียิปตโบราณสวนใหญเกี่ยวกับศีลธรรมและการเมือง  แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของ
อียิปตโบราณคือ  ความคิดเกี่ยวกับความเปนอมตะของโลก  ลัทธิท่ีเปนเหตุและผลตาม
ธรรมชาติ  นักปราชญอียิปตโบราณช่ือ  เคเฮปเปอร โซเนป  มีศักด์ิเปนพระไดเปน
ผูประพันธเรียกรองใหชนช้ันสูงเลกิแสดงความไมยุติธรรมตอคนจน  เปนตน 
 ความเจริญทางดานวิทยาศาสตร  ชาวอียิปตใหความสนใจทางดานดาราศาสตร
และคณิตศาสตร  นักวิทยาศาสตรอียิปตไดศึกษาและคํานวณเวลาที่เกิดนํ้าทวมของ
แมนํ้าไนล  วางโครงสรางปรามิด  คิดคํานวณหาคาบวกลบและหาร  แตยังไมพบวิธีการ
คูณ  รู จักระบบมาตราสิบ  แตยังไมมีการใชเลขศูนย  มีเอกสารท่ีเกาแกท่ีสุดทาง
คณิตศาสตรเรียกวา  อารีเมสปาไปรัส  มีอายุ  2,000 - 1,700  กอนคริสตกาลซ่ึงเปน
เอกสารท่ีเปนที่อางอิงในงานเขียนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตรตอ ๆ มา 
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 ความเจริญทางดานการแพทย  มีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับวิชาสรีรวิทยา  และ
วิธีการเก็บรักษาศพมิใหเนาเปอย  แพทยอียิปตโบราณไดทําการคนควาเกี่ยวกับการ
ผาตัดกระดูก  การศึกษาเกี่ยวกับโลหิต  แพทยไดพบวาหัวใจเปนศูนยกลางของระบบ
หมุนเวียนของโลหิต  มีการคนควาการรักษาบาดแผล  การรักษาโรคตาโดยจักษุแพทย
ของอียิปตปรากฏวามีช่ือเสียงไปท่ัวโลก 
 อารยธรรมของอียิปตมีความสําคัญแกโลกสมัยใหมมาก  ชาวอียิปตนอกจากจะมี
ผลงานดานปรัชญา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และวรรณคดีแลว  ยังประสบ
ความสําเร็จทางดานการชลประทาน  วิศวกรรม  การทําเคร่ืองปน  แกว  และกระดาษ  
และส่ิงสําคัญท่ีชาวอียิปตใหแกอารยธรรมคือ  ศาสนา  ซ่ึงมีหลักศีลธรรมใหแกบุคคลและ
สังคม 

การศึกษาของชาวอัสซีเรีย 
 ความเจริญดานการศึกษาของชาวอัสซีเรีย  ไดแก  การคิดระบบการเขียนหนังสือ
โดยการประดิษฐอักษรคูนิฟอรม  ซ่ึงแปลวา  รูปมุมฉาก  พวกน้ีไมใชกระดาษเหมือน
ชาวอียิปต  แตใชดินเหนียวแทน  ตัวหนังสือจะพิมพกดลงบนดินปน  ใชไมเปนรูปลิ่ม
สลักกดดินเหนียวใหเปนรอยแลวนําไปเผาเปนแผน ๆ เหมือนกระเบื้อง  วรรณกรรมที่
เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางและมีขนาดยาวคือ  มหากาพยกิลกาเมซ  มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
การผจญภัยของกษัตริยในเทพนิยายของนครเออรุต  มหากาพยกิลกาเมซเขียนลงบน
แผนดินเผาขนาดใหญจํานวน  12  แผน  รวมดวยกันท้ังส้ิน  3,000  บรรทัด  เฉพาะ
โคลงที่กลาวถึงการสรางโลกนั้น  ไดรับความสนใจจากคนในสมัยหลังเปนอยางมาก 
 ผลงานทางดานวิทยาศาสตรของชาวอัสซีเรีย  ชนชาติอัสซีเรียเปนชนชาติแรกท่ี
รูจักแบงปออกเปน  12  เดือน  และไดทําเคร่ืองหมายของเดือนทั้ง  12  เดือนเปนรูป
ตาง ๆ  รูจักแบงเดือนเปนสัปดาห  วัน  ช่ัวโมง  และนาที  และเนื่องจากเปนชนชาติท่ีมี
ความรูทางดานการคํานวณ  ไดคนพบวิธีคูณและหาร  คิดการคํานวณหาคาของสแควรูต  
และคิวบรูต  ระบบเกี่ยวกับตัวเลขและน้ําหนักมาตราช่ังตาง ๆ  เปนจุดทศนิยม  ซ่ึงมี
ตัวเลขไมเกิน  60  เปนจํานวนสูงท่ีสุด  นอกจากน้ียังไดคิดประดิษฐนาฬิกานํ้า  และ
ปฏิทินทางจันทรคติดวย 
 ความเจริญทางดานศิลปะของชาวอัสซีเรียน้ัน  มีความเปนเลิศในการทําโลหะ
ตาง ๆ  การเจียรไนเพชรพลอย  ทางดานจิตรกรรม  สามารถปนรูปมนุษยและสัตวได
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เหมือนของจริงมาก  พวกศิลปนมีจินตนาการและแรงดลใจของตนเองอยางมีอิสระไมมี
อิทธิพลของศาสนาเขามาเกี่ยวของ  ทางดานกฎหมาย  ประมวลกฎหมายที่นับวาเกาแก
ท่ีสุดปรากฏในปจจุบันไดแก  กฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี  ซ่ึงไดช่ือวามีบทลงโทษท่ี
รุนแรงมากโดยอาศัยหลัก  “ เล็กซ  ตาลิ  โอนิส  หรือตาตอตา ฟนตอฟน ” ประมวล
กฎหมายของพระเจาฮัมมูราบีสวนใหญไดอาศัยรากฐานของขนบธรรมเนียม  และการ
ปฏิบัติตนของชนชาติอัสซีเรียเปนสําคัญ  และมีลักษณะหลายประการท่ีคลายคลึงกับ
ประมวลกฎหมายของโมเสส  ซ่ึงเปนประมวลกฎหมายของพวกฮิบรูในสมัยโบราณ 

การศึกษาของชาวฮิบรู 
 ฮิบรูเปนชนชาติท่ีเปนท่ีมาของคริสตศาสนา  ในสมัยพระเจาโซโลมอน                    
(Solomon)  กษัตริยองคหน่ึงของฮิบรู  ชาติฮิบรูเจริญรุงเรืองข้ึน  มีการสรางวิหารอยาง
งดงาม  แสดงถึงความเจริญอยางสูงทางดานศิลปกรรม 
 ในสมัยโมเสส  (Moses) ผูนําท่ีสําคัญคนหนึ่งของฮิบรู  และเปนผูนําใหชนชาติ
ฮิบรูนับถือยาเวหหรือยะโฮวาหเปนพระเจาสูงสุด  โมเสสไดอางวาไดรับบัญญัติ  10  
ประการมาจากพระเจา  ซ่ึงโมเสสไดใชบัญญัติ  10  ประการเปนหลักในการปกครองและ
ควบคุมศีลธรรมจรรยาของชาวฮินดู 
 ส่ิงท่ีชาวฮิบรูไดใหไวเปนมรดกที่สําคัญท่ีสุดแกชาวโลกคือ  ศาสนาและวรรณคดี    
วรรรคดีช้ินสําคัญของพวกฮิบรู  คือ พระคัมภีรเดิม  โดยรวบรวมจากระเบียบ  ประเพณี  
ประวัติศาสตร  สุภาษิต  บทเพลงสวด  ตลอดจนคําทํานายตาง ๆ  ท่ีเขียนสรรเสริญพระ
เปนเจาของตน  พระคัมภีรเดิมรวมกับพระคัมภีรใหม  เรียกวา  พระคัมภีรไบเบิล  ซ่ึง
เปนคัมภีรของศาสนาคริสต 

การศึกษาของชาวเปอรเซีย  (Persia) 
 ชนชาติเปอรเซีย  เปนชนชาติท่ีแตกแขนงมาจากชนชาติอิหราน  บิดามารดาของ
ชาวเปอรเซีย  อบรมลูกของตนใหเปนคนซ่ือตรง  และเปนทหารท่ีดี  เด็กแรกเกิดจนถึง
อายุ  5  ขวบ  จะอยูในความดูแลของมารดา  การศึกษาอบรมเด็กเล็กจนถึงอายุ  20  ป  
จะอบรมส่ิงสําคัญอยู  3  ประการคือ  ข่ีมา  ยิงธนู  และพูดความจริง 
 ชนชาติเปอรเซียใชภาษาอารบิคเปนหลักในการคิดอักษรชนิดรูปลิ่ม  29  ตัว  
ข้ึนเปนอักษรประชําชาติเปอรเซีย  การใชเงินตราของเปอรเซียเร่ิมในสมัยพระเจา       
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ดาไรอัส  ทรงริเร่ิมใหรัฐและประเทศที่อยูในปกครองทําเงินตราใชในการแลกเปลี่ยนซื้อ
ขาย  ซ่ึงมีประโยชนในทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศเปนอยางมาก 

การศึกษาของชาวกรีก   
 การศึกษาของกรีกในสมัยน้ัน  เพลโตและอริสโตเติลไดใหนิยายของการศึกษาไว
วา การศึกษาคือ  การเรียนรูในส่ิงท่ีเราอาจจะชอบหรือไมชอบก็ได และบางส่ิงท่ีอาจถูก
หรือผิด  และการสอนบางอยางอาจเปนจริง  หรือบางอยางอาจเปนเท็จการศึกษาในยุค
น้ันรัฐเปนผูกะเกณฑดังคํากลาวของเพลโตวา  “รัฐไดกะเกณฑใหเขาเรียนกฎหมาย  และ
ใชชีวิตตามแบบที่ไดตระเตรียมไว  ไมใชปลอยตามอําเภอใจของตน 
 การศึกษาของกรีกแตกตางกันของชน  2  เผา  คือ  การศึกษาแบบสปารตา  ซ่ึง
อยูตอนใต  และการศึกษาแบบเอเธนส  ซ่ึงอยูทางตอนเหนือ  ลักษณะการศึกษาของคน
ท้ัง  2  เผาแตกตางกันดังน้ี 

การศึกษาของสปารตา 
 ความหมายของการศึกษา  คือ  การอบรมใหชายชาวสปารตามีความเขมแข็ง
อดทน  กลาหาญ เพื่อเปนทหารที่ดี  ทุกคนตองสละชีวิตเพื่อชาติ  รัฐเปนผูจัดการอบรม
และวางกฎเกณฑใหปฏิบัติอยางเครงครัด  เด็กผูชายต้ังแตเกิดจนถึงอายุ  7  ขวบ  จะ
อยูในความดูแลของมารดา  มารดาจะอบรมสั่งสอนใหเปนคนดีคุณธรรม  มีมารยาท  มี
ความอดทน  และมีความรักชาติ  เม่ือเด็กชายอายุได   8  ขวบ  เจาหนาท่ีของรัฐจะ
นําไปเขาโรงเรียนของรัฐ  แบงออกเปน  3  ช้ัน  คือ  7-12  ป,  13-15  ป,  15-18  ป 
 วิชาท่ีศึกษาในช้ันเรียน  คือ  วิชาดนตรี  (Music) และการออกกําลังกาย  
(Gymnastic)  เลนกีฬา  เพื่อฝกฝนใหรางกายแข็งแรง  วองไว  และอดทน  นอกจากนั้น
ยังสอนให  อาน  เขียน  ทองกาพยของไฮเมอร  สอนใหสวดมนต  และนับถือเทพเจา มี
การฝกอบรมกิริยามารยาท  ใหมีความรูและเปนพลเมืองท่ีดี 
 สวนหญิงชาวสปารตา  จะไดรับการเลี้ยงดู  และอบรมสั่งสอนอยูท่ีบาน  มีการ
ฝกฝนใหรางกายแข็งแรง  ฝกใหมีกิริยามารยาทท่ีดี  รูจักขนบธรรมเนียมประเพณี  รูจัก
การเขาสังคมและฝกหัดเพ่ือเปนแมบานที่ดี 
 วิธีการศึกษาและอบรมตาง ๆ ดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวาชาวสปารตาเฝาฝก
คนใหเปนทหารท่ีเขมแข็งเพียงอยางเดียว  ไมใหการศึกษาทางดานศิลปะวิทยาการ  
พาณิชยการ  และดานอุตสาหกรรมแกชาวสปารตาเลยทําใหศิลปวิทยาการตาง ๆ  ไม
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เจริญ  สปารตามิไดมีสวนรวมในการสรางสรรคส่ิงที่เราเรียกวาอารยธรรมกรีกในยุคท่ี
เรียกวายุคทองเลย 

การศึกษาของเอเธนส 
 ชาวเอเธนสไดสรางความเจริญทางอารยธรรมและวัฒนธรรมที่สําคัญอยาง
มากมาย  ดานหนังสือก็มีหนังสือใช  มีการเลนกีฬา  มีสนามกีฬา  ณ  ทุงโอลิมเปย  
(Olympia)  ใชสําหรับแขงขันกีฬาของชาวเอเธนส  รูจักเลนดนตรีและการละคร 
 การศึกษาของชาวเอเธนส  เจริญข้ึนในสมัยศตวรรษที่  5  และ  4  กอน
คริสตกาล  การศึกษามุงเนนใหชาวเอเธนสมีความรักชาติ  รักประชาธิปไตย  รูจักหนาท่ี
ของตน  รูจับขนบธรรมเนียมประเพณี  มีระเบียบวินัย  มีความซ่ือสัตยสุจริต  ชาว
เอเธนสมีความพึงพอใจในการปกครองแบบประชาธิปไตย  ซ่ึงมีความแตกตางจาก
ประชาธิปไตยสมัยปจจุบัน  เปนตนวาสิทธิในการปกครองจํากัดอยูเพียงหน่ึงในหกของ
จํานวนพลเมืองท้ังหมด  หญิงชาวเอเธนสไมมีสิทธิหรือหนาท่ีใดๆ  นอกบาน  ชายชาว
เอเธนสแตละคนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการออกกฎหมายดวยตนเอง  โดยไม
จําเปนตองเลือกผูแทนเขามาเน่ืองจากชายท่ีสิทธิเปนราษฎรมีจํานวนเพียงหน่ึงในสาม
ของพลเมืองท้ังหมดเทาน้ัน  อีกสองในสามนั้นเปนคนตางดาวซ่ึงเปนชาวกรีกท่ีมาจาก
นครรัฐอื่น ๆ  ชาวตางชาติและพวกทาส 
 479  ปกอนคริสตกาล  หลังจากกรีกชนะเปอรเซีย  กรีกในสมัยน้ันมีความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการเปนอยางมาก  ชนช้ันกรรมกรพออานออกเขียนได  มีการ
ปรับปรุงการศึกษาใหมเพ่ือใหไดผลดียิ่งขึ้น  การศึกษาสอนใหชนในชาติรูจักสิทธิและ
หนาท่ีของตน  มีความประพฤติดี  และมีเสรีภาพในการเลือกเรียนตามที่ตนชอบ 
 การศึกษาจัดเปน  3  ระดับ  คือ 
 1. ระดับประถมศึกษา  (Grammatist)  เร่ิมต้ังแตอายุ  7-13  ป  สอนให  
อาน  เขียน-เลข  และขับรอง 
 2. ระดับมัธยมศึกษา (Grammaticus)  เร่ิมต้ังแตอายุ  13-16 ป    การศึกษา
ในระดับน้ีสอนใหเรียนรูดานไวยากรณ  เรขาคณิต  วาดเขียน  ดนตรี 
 3. ระดับอุดมศึกษา  เร่ิมต้ังแตอายุ  16  ปข้ึนไป  การศึกษาระดับน้ีแบง
ออกเปน  2  ประเภท  คือ 
 -  สอนดานวาทศิลป (Rhetoric  School)  สอนโดยพวกโซฟสท  (Sophists) 
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       -  สอนดานปรัญชา  (Philosophical  School)  สอนโดย  Socrates , Plato 

และ  Aritotle 

พวกโซฟสท  (Sophists)  เปนคนตางดาวท่ีเขามาทํางานหากินดวยการสอน
หนังสือโดยการบรรยายใหฟงเปนกลุมไมเกิน  10  คน  วิชาท่ีสอนคือ  คณิตศาสตร  
ดาราศาสตร  เรขาคณิต  วาทศิลป  และดนตรี  เปนตน พวกโซฟสทถือวาผูท่ีมีความรูจะ
รูวาอะไรดีอะไรช่ัว โดยไมมีการอบรมดานศีลธรรมเปนสาเหตุใหคนเปนคนเห็นแกตัว
มากข้ึน 

โซเครตีส ไดรับกายกยองใหเปนบรมครูส่ังสอนสานุศิษยโดยมิไดรูสึกเหน็ด
เหน่ือย  วิธีของโซเครตีสชักชวนใหคนขบคิดปญหาตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดาน
ศีลธรรมจรรยาโซเครตีสไดส่ังสอนชาวเอเธนสอยูเปนเวลาถึง 30  ป  ในท่ีสุดถูกกลาวหา
วาเปนผูทําลายความเลื่อมใสและคตินิยมของชาวเอเธนส  คณะลูกขุนไดตัดสินคดีและมี
มติใหลงโทษถึงตาย  โซเครตีสไดถูกบังคับใหด่ืมยาพิษตายเม่ือป  399  กอนคริสตกาล 

เพลโต  เปนศิษยคนสําคัญของโซเครตีส  เพลโตไดเขียนชีวประวัติและผลงาน
ของโซเครตีสไวมากมาย  เพลโตไดเขียนหนังสือ  “สาธารณรัฐ”  ซ่ึงเปนท่ีนิยมศึกษากัน
มาก  เพลโตไดเสนอแนวคิวเกี่ยวกับรัฐในอุดมคติรัฐดังกลาวมีรูปแบบการปกครองและ
การบริหารงานตามทัศนะทางปรัชญาของเขา  รัฐของเพลโตวางอยูบนรากฐานของความ
ยุติธรรม  ซ่ึงจะกอใหเกิดระเบียบท้ังปวง  เพลโตยังไดช้ีใหเห็นวา ชวงปแรกๆ  ชองชีวิต
น้ันนับไดวาเปนระยะเวลาสําคัญยิ่ง  ดวยเปนเวลาท่ีกําลังจะสรางอุปนิสัยตาง  ๆ  ในชวง
ระยะเวลานี้เปนเวลาท่ีเด็กกําลังเจริญเติบโตเปนผูใหญ  ดังน้ัน  จึงควรใหความดูแลเอา
ใจใสกับสุขภาพรางกายของเด็กเปนอยางดี  เพลโตไดกลาวอีกวา วิชาดนตรีและวิชา
วรรณคดีเปนวิชาที่เหมาะกับการพัฒนาทางดานอารมณและจินตนาการ 

อริสโตเติล  เปนผูสนใจในวิชาความรูแทบทุกแขนง  และไดเขียนหนังสือ
เกี่ยวกับความรูเหลาน้ี  เชน  คณิตศาสตร  พฤกษศาสตร  รัฐศาสตร  ธรรมจริยา  
ตรรกวิทยา  วิชาวาทศิลป  และอ่ืน ๆ  อีกมาก อริสโตเติลไดรับการยกยองวาเปนผูมี
มันสมองที่รอบรู  ไดรับสมญาวาเปนบิดาแหงศาสตรสมัยใหม  สวนเพลโตไดรับสมญาวา
เปนบิดาปรัชญาสมัยใหม 
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การศึกษาของชาวโรมัน 
การศึกษาของโรมันแบงออกไดดังน้ี  คือ 
การศึกษาสมัยโบราณ 
 การศึกษาสมัยโบราณของโรมันเร่ิมท่ีบาน  บานเปนเสมือนโรงเรียน  มีพอและ

แมเปนผูใหการศึกษาอบรม  การศึกษาท่ีสอนที่บานไดแก  จริยศึกษา  พุทธิศึกษา  และ
พลศึกษา  สอนใหเด็กมีความกลาหาญ  รู จักพ่ึงตัวเอง รู จักทํามาหากิน  รักชาติ
บานเมือง  นอกจากน้ันยังสอนการอาน  การเขียน พลศึกษา  และขนบธรรมเนียม
ประเพณีตาง ๆ  สอนใหทองจํากฎหมาย  12  หมู  เพ่ือใหเด็กมีความรูในสิทธิหนาท่ีและ
กฎหมายของบานเมือง  นํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิต  สอนใหเคารพเทพเจา  บิดา
มารดา  ครูบาอาจารย  ผูมีพระคุณ  รูจักรับผิดชอบ  มีความกลาหาญ  ซ่ือสัตยสุจริต 

 สําหรับเด็กหญิงจะไดรับการศึกษาอบรมใหเปนแมบานที่ดี  รูจักเขาสังคมและ
สอนใหปนฝายและทอผาได 

 การศึกษาสมัยใหม 
 การจัดการศึกษาแบบใหมของโรมันไดมีข้ึนประมาณ  100  ปกอนคริสตกาล  

จนถึงป ค.ศ. 100  เปนโรงเรียนเอกชนแบบโรมันผสมกรีก  การศึกษาแบบใหมแบงออก
ไดเปน  4  ระดับคือ 

1. การศึกษาระดับประถมศึกษา  (Ludis  Literarum)   เร่ิมรับนักเรียนเมื่ออายุ
ประมาณ 7-12  ป  โดยจัดการศึกษาแบบที่เด็กผูชายมาศึกษารวมกับเด็กผูหญิง  หรือท่ี
เรียกวาสหศึกษาสําหรับกระดานดําน้ัน  ชาวโรมันเปนผูประดิษฐข้ึนใชในชวงยุคทองของ
เอเธนส 
 การศึกษาระดับประถมศึกษาในสมัยน้ีเด็กจะไดเรียน  อาน  เขียน  เลข  สุภาษิต  
กฎหมาย  12  หมู  โรงเรียนสวนใหญจะเปนโรงเรียนกลางแจงหรือเรียนตามศาลา 
 2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Grammar School)  หลังจากเด็กจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาแลว  เด็กก็จะถูกสงเขาเรียนในโรงเรียนท่ีเรียกวา เดอะแกรมมติคุส  
เปนเด็กท่ีมีอายุระหวาง  12-16  ป  หลักสูตรที่เรียน ไดแก  การวิเคราะห และเรียนรู
เกี่ยวกับนักประพันธโคลงกลอนรอยแกว 
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 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในกรุงโรม  เปรียบเสมือนพ้ืนฐานการฝกหัด
วาทศิลป  มีขอแตกตางจากการศึกษาระดับมัธยมของกรีก  คือ  การศึกษาของโรมันมี
การสอนภาษา  และวัฒนธรรมตางชาติ แตของกรีกไมมี 

2. การศึกษาวาทศิลป  (Rhetorical School)  เร่ิมต้ังแตอายุ 16 ปข้ึนไป  
โรงเรียนวาทศิลปไดต้ังข้ึนประมาณ  55   ปกอนคริสตกาล 
 การศึกษาวาทศิลปเปนการศึกษาท่ีชาวโรมันใหความสําคัญเปนอยางมาก  
เพราะชาวโรมันถือวา  ผูมีการศึกษาดี  มีความเฉลียวฉลาด  ตองเปนนักพูดท่ีดี  มี
วาทศิลปในการพูด  การโตตอบอยางมีไหวพริบ 

3. การศึกษาระดับอุดมศึกษา  หรือการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  เร่ิมหลังจาก
จบการศึกษาจากโรงเรียนวาทศิลปแลว มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงในสมัยน้ัน  ไดแก  
Rhode  University , University  of  Alexandria  มีการสอนหลายสาขาวิชา  ซ่ึงไดแก  
คณิตศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร  กลศาสตร  วาทศิลป  นิติศาสตร  และแพทย
ศาสตร  เปนตน 

การศึกษาของชาวอินเดียโบราณ 
 พวกอารยันที่เขามาทางชองเขาอินดูกูซแถบอาฟกานิสถาน  ครอบครองบริเวณ
ลุมแมนํ้าสินธุและไดริเร่ิมวัฒนธรรมฮินดูข้ึนในดานขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ภาษา  
ศาสนา  ซ่ึงยังคงแพรหลายอยูในสวนใหญของอินเดีย  ยกเวนทางตอนใต  ส่ิงท่ีสามารถ
คนควาหาหลักฐานเกี่ยวกับความเจริญของพวกอารยันก็มาจากหลักฐานทางวรรณคดีช้ิน
ท่ีเกาแกท่ีสุด  เรียกวา “พระเวท”  คัมภีรพระเวทเปนคัมภีรท่ีใหความรูเกี่ยวกับศาสนา
ของอารยัน  ถือวาเปนหนังสือคูมือท่ีใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  รวบรวม
โคลงทางศาสนา  ประกอบดวยบทรองท่ีใชในการสวดระหวางพิธีบูชายัญ   พระเวทเปน
คัมภีรของศาสนาพราหมณ ซ่ึงตอมาเปนลัทธิฮินดู  เรียกวา  คัมภีรไตรเวท  มฤคเวช 
 วรรณคดีท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในประวัติศาสตรของอารยธรรมอินเดียตอจาก
คัมภีรพระเวท คือ   มหากาพยเร่ือง “มหาภารตะ”  และ”รามายณะ”  วรรณคดีท้ัง  2  
เลมน้ีมีความสําคัญตอชีวิตจิตใจของชาวอินเดียในสมัยน้ันเปนอยางมากจนบางครั้ง
ระยะเวลาระหวาง  1,000-500  ปกอนคริสตกาลเรียกวาสมัย  “มหากาพย” (Epix Age)  
วรรณคดีท้ัง 2  เร่ืองแสดงใหเห็นถึงลักษณะสังคม  การเมือง  ศาสนา  และชีวิตความ
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เปนอยูของชาวอินเดียในขณะนั้นไดอยางดียิ่ง  ชาวอินเดียนับถือมหากาพยท้ัง  2  น้ี
เหมือนนับถือคัมภีรพระเวท  และเหมือนกับท่ีชาวคริสตนับถือคัมภีรไบเบิล 
 สําหรับดานศาสนาน้ัน  ไดวิวัฒนาการมาเปนลําดับ  จากเดิมชาวอินเดียมีความ
เช่ือถือในคัมภีรพระเวท  ซ่ึงเปนคัมภีรของศาสนาพราหมณ  มีการแกไขเปลี่ยนแปลงให
ตรงกับความตองการของประชาชนอยูเสมอ  จนกลายมาเปนลัทธิฮินดูในภายหลัง  หลัก
ความเชื่อของลัทธิฮินดูทําใหผูนับถือลัทธิฮินดูจําตองเช่ือวาคนทุกคนที่เกิดมาไมเทากัน 
 ประมาณปลายศตวรรษที่  6  พวกชนช้ันสูงในอินเดียโดยเฉพาะพวกในวรรณะ
กษัตริยเร่ิมไมพอใจการที่พวกพราหมณมีอํานาจมากขึ้น จากความไมพอใจน้ีทําใหมีผู
ริเร่ิมกอหลักปรัชญาใหม ๆ ข้ึนในบรรดาปรัชญาและความคิดใหม ๆ  ท่ีเกิดข้ึนน้ีมีเพียง  
2  ลัทธิท่ีมีความสําคัญในระยะตอมาคือลิทธิชินศาสตรและพุทธศาสนา 
 ลัทธิชินศาสตรตอมากลายเปนลัทธิฮินดูไป  และเจาของลัทธิน้ีคือ  พระมหาวีระ  
ลัทธิชินศาสตรน้ีแพรหลายเฉพาะในอินเดียเทาน้ัน  และยังคงอยูมาจนปจจุบันน้ี  สวน
พุทธศาสนาแพรหลายอยางรวดเร็วในอินเดีย  และยังแพรหลายออกไปนอกประเทศ  
และไดกลายเปนศาสนาประจําชาติของลังกา  พมา  เขมร  ไทย  สวนประเทศอื่นก็มี จีน  
เกาหลี  ญี่ปุน  ธิเบต  และมงโกเลีย   สําหรับอินเดียปจจุบันนับถือศาสนาพุทธเปน
จํานวนนอย 
 ลัทธิชินศาสตร  หลักปรัชญาและคําส่ังสอนของชินศาสตรน้ีเปนทํานองลัทธิโยคี  
คือทรมานหรือละทิ้งความเอาใจใสตอรางกายเพ่ือใหจิตใจบริสุทธิ์  การที่จะทําให
วิญญาณบริสุทธิ์เพ่ือไปรวมกับพรหมไดน้ัน  จะตองทําทุกขกริยาหรือทรมานกายอยูถึง  
12  ป  จุดประสงคก็คือเพ่ือจะใหหลุดพนจากกรรมเชนเดียวกับพุทธศาสนา  การหลุด
พนจากกรรมน้ีเรียกวา  โมกษะ  คือวิญญาณเขาไปรวมอยูในบรมสุข  พนจากความทุกข
ปวง 
 ยุคพุทธศาสนา  ในตอนปลายของยุคคัมภีรพราหมณน้ัน  ประเทศสักกะ  ต้ังอยู 
บริเวณเทือกเขาหิมาลัย  มีเมืองหลวงช่ือ  กบิลพัสดุ  อันเปนเมืองกําเนิดของ
พระพุทธเจา  พระองคทรงคนควาหาธรรมวิเศษอยู  6  ป  จึงตรัสรูเม่ือวันเพ็ญเดือน  6  
กอนพุทธศักราช  45  ป  ในขณะที่มีพระชนมายุได  35  พรรษา หลักธรรมของ
พระพุทธเจาเปนสัจจธรรม  ความดีและความชั่วของตนเอง  หลักธรรมดังกลาวเรียกวา  
“อริยสัจ”  แปลวา  ความจริงอันประเสริฐ  4  ประการ  คือ 
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 ทุกข  หมายถึง  ชีวิตทั้งหลายเปนความทุกข 
 สมุทัย  หมายถึง  สาเหตุท่ีทําใหเกิดความทุกข 
 นิโรธ  หมายถึง  ความดับทุกข 
 มรรค  หมายถึง  หนทางที่จะนําไปสูความดับทุกข 
 ค.ศ. 320  ราชวงศคุปตะซ่ึงมีกษัตริยท่ีเขมแข็งของอินเดียทรงพระนามวา  
“จันทรคุปตะ”  กษัตริยคุปตะ  ไดใหการอุปถัมภและฟนฟูลัทธิฮินดู 
 ความเจริญในดานวรรณคดีในสมัยราชวงศคุปตะนี้นับวาเปนสมัยทองของ
วรรณคดีสันสกฤต   นักเขียนวรรณกรรมภาษาสันสกฤตที่มีช่ือในสมัยคุปตะที่มีช่ือ  เชน  
กาลิทาส  (ประมาณ  ค.ศ. 400-455)  ไดรับการยกยองวาเปนเอกทางวรรณคดี  
สันสกฤต  บทละครของกาลิทาส  จัดอยูในประเภทวรรณคดีคลาสสิค   กาลิทาสจัดวา
เปนกวีท่ีมีช่ือมากคนหน่ึง  ในดานการเขียนบทละคร  เชนเร่ืองสกุนตลา 
 ความเจริญทางดานการศึกษา  อินเดียเห็นจะเปนแหงแรกในโลกท่ีมีความเจริญ
ทางความรูตาง ๆ  ถึงกับมีมหาวิทยาลัยข้ึน  เชน  มหาวิทยาลัยท่ีกรุงอุชเชนีมีช่ือในดาน
ดาราศาสตร  มหาวิทยาลัยท่ีอาจันตะก็มีช่ือเสียงในดานศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยท่ีเมือง
พาราณสีก็มีช่ือในดานคําสอนของพราหมณ  และนอกนั้นยังเปนศูนยกลางของนัก
ปรัชญาตาง ๆ  แหลงท่ีดีเดนท่ีสุดคือ  มหาวิทยาลัยนาลันทะ  เปนท่ีรวมของวิชาการ
แขนงตาง ๆ  เชน  ในดานศาสนา  ปรัชญา  โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนา  
ศิลปกรรม  สถาปตยกรรม  และวิชาเกษตรกรรม  มีหองสมุดท่ีใหญโต 
 สมัยราชวงศโมกุล  ปกครองอินเดียน้ัน  การศึกษาทางดานวรรณคดีเจริญมาก  
จักรพรรดิหลายพระองคทรงเปนกวีดวยพระองคเอง  เชน  ปรากฏผลงานบันทึกของพระ
เจาบาบรู  และพระเจาจาหันกี เปนตน  การศึกษาพื้นเมืองก็มีท่ัวไปตามโบสถวิหาร     
ตาง ๆ  มีการสอนการอาน  การเขียน  คํานวณ  ควบไปกับคัมภีรโกหราน  มีวิชาการ
ช้ันสูง  เชน ตรรกวิทยา  เลขคณิต และฟสิกส  เปนตน 
 สมัยอังกฤษเขามาปกครองอินเดียนั้น ชาวอังกฤษไดคุนเคยกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีอินเดียเปนอยางดี มีการแปลวรรณคดีช้ันสูงของอินเดีย  อาทิ เชน  วรรณคดี
เร่ืองสกุนตลา  ไดแปลเปนภาษาอังกฤษ  อังกฤษพยายามทําใหพวกพ้ืนเมืองไดรับ
การศึกษาและความคิดแบบตะวันตกไวใหแพรหลาย  แตกระนั้นพวกมิชชันนารีก็ไดเร่ิม
ความเจริญหลายดานในอินเดีย  อาทิเชน  การพิมพหนังสือพิมพ  การตั้งวิทยาลัย             
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“รามโมหัน  รอย”  ผูถือกําเนิดในสกุลพราหมณ  เปนนักปรับปรุงสังคมท่ีเดนคนหน่ึง  
เปนผูเห็นความสําคัญของการปรับปรุงการศึกษาแบบตะวันตกเพื่อปรับปรุงประเทศ
อินเดียใหทันสมัย  สมัยลอรด  เคอชอน มาเปนผูสําเร็จราชการเมื่อป  ค.ศ. 1899-1905  
เปนสมัยท่ีการปกครองของอังกฤษในอินเดียเจริญสุดขีด มีการปรับปรุงการเก็บภาษีท่ีดิน  
จัดต้ังธนาคารตามชนบท  ต้ังสหกรณเพ่ือปรับปรุงสวัสดิภาพของชาวนา  ตลอดจนเพื่อ
ปรับปรุงร้ือฟนโบราณสถานที่สําคัญตาง ๆ  ในอินเดีย  เชน  สุสานทัชมาฮัล  วิหารท่ี 
สัญชี  ตลอดจนท่ีตักศิลาในแถบปญจาบ 

การศึกษาของชาวจีนโบราณ 
 ความเจริญของจีนในสมัยราชวงศตาง ๆ   
 สมัยราชวงศเซ่ีย  ความเจริญท่ีปรากฏในสมัยราชวงศเซ่ีย  คือ  หลักฐานทาง
ศาสนาปรากฎวาหัวหนาทางศาสนาเปนผูมีหนาท่ีทําปฏิทิน 
 สมัยราชวงศซัง  ลักษณะเดนของสิ่งท่ีคนพบในสมัยราชวงศซัง  ณ  เมือง
อันหยาง  คือ  การเขียนหนังสือ   ตัวหนังสือจีนในปจจุบัน  วิวัฒนาการมาจากตัวอักษร
ในสมัยราชวงศซัง  หนังสือของจีนไดทําลายอุปสรรคความแตกตางในดานสําเนียงเฉพาะ
ทองถิ่น  ชาวจีนที่รูหนังสือทุกคน  สามารถที่จะอานหนังสือเลมเดียวกันได 
 สมัยราชวงศโจว ยุคปรัชญาเมธีและยุคตําราตันติ  เปนยุคท่ีสําคัญท่ีสุดในดาน
ความคิดของจีน  ความเจริญรุงเรืองทางดานภูมิศาสตร  วัฒนธรรม  และสถาบัน  ตาง ๆ  
บทบาทที่เดนชัดของปรัชญาเมธีในสมัยราชวงศโจวเปนท้ังการผลิต  และการให
องคประกอบที่สําคัญในความโนมเอียงทางดานมนุษยศาสตร   หนังสือตันติท้ังหาเปน
หนังสือท่ีเกาท่ีสุด  และสําคัญท่ีสุดมีอายุมาต้ังแตสมัยกลางพุทธศตวรรษที่  5  เปนตนมา
น้ัน  ไดรวบรวมงานที่นับวาเกาท่ีสุด 
 หนังสือตันติท้ังหา  หนังสือตันติเลมหน่ึงในหาเลมน้ันช่ือ  “ซือจิง”  หรือตํานาน
รอยกรอง  “ซูจิง”  เปนเลมท่ีเรียงในอันดับถัดมาเปนตํานานประวัติศาสตร  “อี้จิง”  หรือ
ตํานานผลัดเปลี่ยนเปนหนังสือท่ีรู จักกันดีในนามวา หนังสือเกี่ยวกับการทํานาย            
“ชุนชิว”  หรือตํานานฤดูใบไมผลิ  และฤดูใบไมรวง  หนังสือตันติท้ังหาน้ันช่ือ  “หลีจ้ี”  
หรือตํานานประเพณี (เรียกหนังสือเกี่ยวกับพิธีรีตอง) 
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 ลัทธิขงจื้อ  ขงจ้ือไดช่ือวาเปนครูและเปนปรัชญาเมธีท่ียิ่งใหญท่ีสุดในเอเชีย
ตะวันออก  ขงจ้ือนับวาเปนนักศีลธรรมที่ยิ่งใหญท่ีสุดคนแรกของจีนเปนผูวางรากฐาน
ประเพณีดานจริยธรรมที่สําคัญลงในอารยธรรมที่เพงเล็งอยูท่ีคุณคาทางดานจริยธรรม
เหนือส่ิงอื่นใด  ขงจ้ือไดต้ังตัวเปนครูสอนประวัติศาสตร  โคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  
วิชาท่ีเกี่ยวกับการปกครอง  ดนตรี  ทําใหเขามีลูกศิษยมากมาย  เขาใชเวลาใหเปน
ประโยชนในการรวบรวมเอกสารในการสอนตาง ๆ  ของเขา  เชน ตําราประวัติศาสตร  
หนังสือเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี  หนังสือเกี่ยวกับโคลงกลอน  ตําราดนตรี  และ
งานประพันธอื่น  ๆ  เปนตน 
 ลัทธิเตา  ลัทธิเตาในสมัยราชวงศโจวนั้น  ไดมาจากหนังสือสามเลมท่ีไมทราบวา
ใครเปนผูแตงในหนังสือสามเลมน้ี  เลมท่ีนานับถือมากที่สุดช่ือ  “เลาจ่ือ”  หรือเตาเตอจิง  
ใชถอยคําแบบหวน ๆ  และซาบซึ้ง  ทําใหนักคิดชาวจีนรุนหลัง ๆ  ตีความหมายไป         
ตาง ๆ กัน ตําราเลมท่ีสองช่ือ  “จวงจ่ือ”  หนังสือเลมน้ีประกอบดวยนิกายเปรียบเทียบ  
คําอุปมาอุปไมย  และขอความท่ีเปนโคลงกลอนเปนตอน ๆ ท่ีไพเราะ งานช้ินท่ีสามช่ือ  
“เลี้ยจือ”  มีเน้ือหาและแบบการเขียนคลายกับจวงจ่ือมาก  ลัทธิเตาเกิดจากเลาจ่ือซ่ึงเปน
นักปราชญท่ีมีช่ือเสียงมากคนหนึ่ง  หลักความคิดสวนใหญของเลาจ่ือปรากฎอยูใน
หนังสือเตาเตอเชง  ซ่ึงไดนิยมแพรหลายมากในบรรดานักแปรรุนสมัยใหม  และปรัชญา
ในหนังสือน้ีมีอิทธิพลแกความคิดและศิลปวิทยาของจีนเปนสวนมาก 
 สมัยราชวงศจิ๋น  พระเจาจ๋ินซีฮองเต  เปนกษัตริยพระองคแรกของราชวงศน้ี  
พระองคทรงใชพวกนักกฎหมายเปนที่ปรึกษาราชการแผนดิน 
 สมัยราชวงศฮั้น  ในสมัยราชวงศฮั้น  ถือวาปทานุกรม “เออหยา”  ซ่ึงเรียบเรียง
ข้ึนในศตวรรษที่  3  กอนคริสตกาล  เปนปทานุกรมฉบับแรกของจีน 
 ส่ิงประดิษฐของชาวจีนที่ยิ่งใหญท่ีสุด  ซ่ึงเปนมรดกตกทอดมาถึงปจจุบันมีอยู  2  
อยาง คือ  กระดาษและเคร่ืองปนดินเผา  ส่ิงประดิษฐท้ัง  2  อยางไดมีกําเนิดมาต้ังแต
สมัยราชวงศฮั้น  การประดิษฐกระดาษของจีนทําใหจีนมีเอกสารที่เปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรเปนแหลงท่ีมีการบันทึกและวิชาการไดรับการยกยองอยางสูง 
 สมัยราชวงศถัง  พระเจาแผนดินทรงพระนามวาพระเจาไทจง  มีความสามารถ
ในการปกครองบานเมืองเปนอยางมาก   ความเจริญทางดานวิทยาการในสมัยราชวงศ
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ถังก็มีอยูมากมาย  เชน  ดานดาราศาสตร  คณิตศาสตร  ไดรับอิทธิพลจากอินเดีย  ดาน
วิชาการแพทยซ่ึงพระสงฆในพุทธศาสนานํามาจากอินเดีย   ส่ิงประดิษฐคิดคนอันมีคา
มหาศาลท่ีจีนไดใหแกชาวโลกคือแทนพิมพเปนส่ิงประดิษฐเปนผลสําเร็จในสมัยราชวงศ
ถัง 
 สมัยราชวงศซอง  ในสมัยราชวงศซอง  ศิลปะเดนที่สุดของตนก็คือการวาดภาพ  
ท้ังน้ีเพราะศิลปะการวาดภาพในราชวงศซองน้ันเจริญถึงที่สุดไดรับการสงเสริมอยาง
กวางขวางในดานการแพทย  ปรากฏวามีการใชวัคซีนปองกันฝดาษในสมัยน้ัน  มีการใช
เข็มทิศแมเหล็กชวยในการเดินเรือ  ชาวจีนรูจักนําประทัดเอามาใชสงคราม  ทําเปนจรวด
สําหรับยิง 
 สมัยราชวงศมงโกล  ในสมัยมงโกลจีนไดมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง
จีนและประเทศตะวันตก   การประดิษฐคิดคนหลายประการอันเปนความสําเร็จของชาว
จีนน้ัน  เขาไปสูยุโรปโดยผานทางพวกอาหรับอีกทอดหน่ึง  อาทิเชน  การทํากระดาษ  
แทนพิมพ  และการใชเข็มทิศ  ทางจีนก็ไดซ้ือสินคา  ใหม ๆ  แปลก ๆ  จากยุโรป  การ
ใชลูกคิดเร่ิมปรากฏเปนคร้ังแรกในระยะนี้ 
 สมัยราชวงศเหม็ง  ราชวงศเหม็งครองจีนตอจากราชวงศมงโกล  ในระยะนี้
ความเจริญของจีนเดนไปในดานการปกครอง  กฎหมาย  ศิลปวิทยา 
 สมัยราชวงศเชงหรือแมนจู สมัยน้ีเปนสมัยท่ีงานประพันธในดานตาง ๆ  เจริญ
สูงสุด  โดยเฉพาะใน  4  ดาน  คือ  วรรณคดี  ประวัติศาสตร  ปรัชญา  และงาน
ประพันธท่ัวไป  หลังจากราชวงศแมนจูเส่ือมลงก็มีคนจีนช่ือ  “ซุนยัดเซน”  ไดต้ังสมาคม
ลับของตนเองขึ้นในนามวา  “สมาคมกูชาติ”  เพื่อชวยเหลือความเปนอยูของประชาชนให
ดีข้ึน  อาทิเชน  ปรับปรุงการศึกษา  การเกษตร  และอุตสาหกรรม  เปนตน  ซุนยัดเซน
ซ่ึงไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีช่ัวคราวก็ลาออกจากตําแหนงและมอบอํานาจใหแกยวน
ซีไขเปนประธานาธิบดีแทน 

แนวคิดทางการศึกษาของนักการศึกษา  
 จอหน  ล็อค  (John  Locke  ค.ศ. 1632-1704) 
 ล็อค  เปนชาวอังกฤษ  เกิดท่ี  Wrington, Somersetshire  เม่ือวันท่ี  29  
สิงหาคม  ค.ศ.1632  ล็อคเปนตัวแทนอันยิ่งใหญของแนวทางการศึกษาท่ีมีแนวความคิด
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ท่ีอาศัยระเบียบแบบแผนเปนปจจัยสําคัญ  เนนความสําคัญของวิธีท่ีเรียกวา  สําคัญกวา
วิชาท่ีเรียน  หลักการศึกษาของล็อคมีดังน้ีคือ 

1. จิตใจอาจบรรลุสัจธรรมไดโดยอาศัยการศึกษาเทาน้ัน  และจะตองใชระเบียบ
วินัยอยางเขมงวด  ล็อคไดเขียนหนังสือเลมหน่ึงเร่ือง  “Essay  Concerning Human 
Understanding” ไดนําเอาทฤษฎีการศึกษาของ ฟรานซีส  เบคอน  หรือลัทธิ  
Empiricism  ซ่ึงไดแกความรูท้ังปวงยอมมาจากการไดเห็นมาก  ฟงมาก  ประสาทสัมผัส
เปนเคร่ืองนําความรูเขาสูจิตแลวทําใหสภาพของจิตประเภทตาง ๆ  เกิดข้ึน  เชน  ความ
คิดเห็น (idea)  พินิศจัย  หรือ วิจารณญาณ  (Judgment)  การฝกจิตใหเฉียบแหลมขึ้น  
ไมใชฝกโดยอาศัยประสาทสัมผัส  แตอาศัยการฝกองคแหงจิตใหมีระเบียบวินัยดี  เชน  
ฝกความรู จักเหตุผล  ล็อคมีความเห็นวาในเบื้องตน  จิตของมนุษยยอมวางเปลา
ปราศจากส่ิงใด  เหมือนกับแผนกระดาษขาว  คุณธรรมก็ดี  อํานาจตาง ๆ ก็ดี  ยอมสราง
ข้ึนมาจากภายนอกจิต  โดยส่ิงท่ีเราเรียกวา “นิสัย”  ส่ิงเหลาน้ีจะพัฒนาการไปไดโดยการ
ฝกจิตใหอยูในระเบียบวินัยอยางดีเทาน้ัน 

2. ล็อคเขียนหนังสืออีกเลมหน่ึงช่ือ The  Conduct  of  Understanding  และช้ี
ใหผูอานเห็นวาจิตมนุษยอาจทําใหเจริญข้ึนไดโดยการรําลึก  (Reflection)  และภาวนา  
(Mediation)  มิใชจากการศึกษาเลาเรียน 

3. ในหนังสือ  Thoughts  Concerning  Mediation  ล็อคพูดเร่ืองความเห็นทาง
การศึกษาไว  3  ประการ  คือ 

3.1   พลศึกษา  มุงหมายเอาความแข็งแรงแหงรางกายเปนสําคัญ 
3.2   จริยศึกษา  มุงหมายเอาคุณธรรมเปนสําคัญ 
3.3   พุทธิศึกษา  มุงหมายเอาความรูเปนสําคัญ  (สุรินทร  สรสิริ, 2522,  

หนา 19) 
 งานของรุสโซและเปสตาลอสซี 
 ยัง  ยาคส  รุสโซ  เปนชาวสวิสฝร่ังเศส  เกิดท่ีเมืองเจนีวา  เม่ือวันท่ี  28  
มิถุนายน  ค.ศ.1712 
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 หลักการศึกษาของรุสโซ 
 -  พลศึกษา  ใหเด็กไดไปเลนโดยอิสระเต็มท่ี  เพ่ือเด็กจะไดเจริญเติบโตตาม

ธรรมชาติ 

 -  จริยศึกษา  การประพฤติดีน้ัน  เด็กจะตองรูและเขาใจจากผลที่เด็กได

ประพฤติและประสบดวยตนเองไมบังคับใหเด็กรูดีหรือช่ัวดวยตนเอง 

 อิทธิพลของรุสโซ  คําสอนท่ีใหคนกลับไปหาธรรมชาติ  เปนการยกยองการ
ดําเนินชีวิตเรียบ  ๆ  ตามธรรมชาติ  และยกยองคุณคาของคนวา  คนมีธรรมชาติท่ีดีอยู
แลวแตสังคมทําใหคนไมเสมอ  กัน  ความคิดน้ีรุสโซไดอธิบายไวในบทเรียงความเรื่อง  
Discourse  in  the  Origin of  lnequality  among  man  หนังสือท่ีเรงการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศสใหเร็วข้ึนของเขา  คือสัญญาประชาคมหรือ  The  Social  Contract ท่ีอางวารัฐ
เกิดจากการทําสัญญาระหวางประชาคมกับรัฐ  และอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
ข้ึนอยูกับเจตนารมณท่ัวไปของประชาชน  มิไดมอบอํานาจสูงสุดน้ีใหใคร  ฉะน้ันถา
รัฐบาลมิไดปกครองตามเจตนารมณของราษฎร  ราษฎรก็ยกเลิกรัฐบาลได  ปรัชญา
การเมืองของรุสโซกอใหเกิดอุดมคติสมัยใหมท่ียึดถือระบบการปกครองดวยเสียงสวน
ใหญ 
 โจฮัน  ไฮนริค  เปสตาลอสซี  (Johann  Heinrich  Pestalozzi  ค.ศ.1746-
1826) 
 เปสตาลอสซี  เปนนักการศึกษาชาวสวิส  เกิดท่ีเมืองซูริค  เม่ือวันท่ี  12   
มกราคม  ค.ศ. 1746 
 หลักการศึกษาของเปสตาลอสซี 
 -  บานเปนสถานท่ีท่ีจะทําใหการศึกษาแกเด็กอยางดีเยี่ยม  เพราะเปน
ศูนยกลางแหงความรักและความรวมมือในกิจท่ีเปนไปเพื่อสวนรวม 
 -  เน่ืองจากบานแหงเดียงไมเพียงพอในการใหการศึกษาเด็ก  โรงเรียนจึง
ตองมีข้ึน  โรงเรียนจะตองจําลองสภาพและจิตใจของบานท่ีดี  ครูทําหนาท่ีแทนพอแม
เด็กและจะตองมีความรักเด็กเปนแรงจูงใจ  การใชระเบียบวินัยถึงจะเขมงวด  แตก็
เปนไปโดยละมุนละมอม 
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 -  จุดมุงหมายอันสําคัญของการศึกษาคือพัฒนาการของเด็กท่ีกลมกลืนกัน
ในบรรดาคุณสมบัติตาง ๆ ในตัวของเด็ก  ข้ันแรกคือเตรียมเด็กเพ่ือใหเปนคนที่มี
การศึกษา  ใหเปนพลเมืองดีและใหเปนคนที่ดี 
 -  การสอนน้ันตองเปนไปตามจิตใจของคน  หมายความวา ตองสอดคลอง
กับจิตวิทยาของบุคคลและเชื้อชาติ  คือ ตองมีการจัดลักษณะของนักเรียนใหเปนหมูพวก  
และจัดวิชาท่ีเรียนใหสอดคลองกับความเจริญเติบโตและตรงความประสงคของเด็ก  และ
กิจกรรมท่ีเขาพึงปฏิบัติ 
 -  หลักสูตรจะตองขยายออกไปในลักษณะที่เปนไปในทางปฏิบัติและทาง
วิชาการ ท่ีจริงเขาไมไดใชคําใดคําหน่ึงโดยเฉพาะ  แตความคิดของเขาน้ันอยูท่ีวา
หลักสูตรน้ันตองเปนแบบท่ีใหประสบการณและใหมีกิจกรรม 
 -  การสอนหนังสือเปนงานที่ตองใชฝไมลายมือ (หรือทักษะ)  และตอง
ประกอบดวยคุณธรรม  ครูจะเรียนรูในหนาท่ีและอาชีพของตนไดดีในโรงเรียนแบบท่ี
เรียกวา  “โรงเรียนทดลอง”  ซ่ึงทําใหตองปรับปรุงตัวเองเรื่อยไป 
 จอหน  เฟรดเดอริค  แฮรบาต 
      แฮรบาตร  เกิดท่ีโอลเด็นเบรก  เปนบุตรชายของขาราชการเยอรมัน 
 หลักการศึกษาของแฮรบาตร 
     นักปรัชญาท่ีมีระเบียบแบบแผนอยางแฮรบาตรน้ันเห็นวาการศึกษาก็เปน
วิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง  แฮรบาตรมีความเช่ือวา  การศึกษายอมประกอบดวยลักษณะ
ใหญ ๆ  3  ประการ คือ  การปกครองดูแล  การใหความรู  และการฝกอบรม  การศึกษา
น้ันเกิดข้ึนไดเพราะเด็กอยูในสภาพ  “ไมออน” สามารถจะรับและเก็บบรรดาความ
ประทับใจตาง ๆ  ไวได  แตสภาพ  “แหงไมออน” น้ันก็จัดโดยอายุและสภาวะบาง
ประการท้ังธรรมชาติวิสัยของเด็กแตละคน  เม่ือนิสัยใจคอเด็กแตละคนเจริญเติบโตขึ้นก็
รับอิทธิพลจากภายนอกไดยากเขา  เม่ือเด็กยังเยาวอยูก็จําตองมีการดูแลปกครอง  เด็ก
ท่ียังไมรูจักรับผิดชอบชีวิตนักก็จะตองมีคนคอยแนะนําจนกวาจะสามารถนําตัวเขาเองได  
การศึกษาในลักษณะน้ีเรียกวาการปกครอง  เพราะมีหนาท่ีควบคุมความประพฤติของ
เด็กในปจจุบัน  สวนการสอนและการฝกฝนเปนเร่ืองสําหรับอนาคต  แฮรบาตรเนนวา
การสอนหนังสือเปนศิลปะประณีต  การเตรียมตัวน้ันแมจะลงแรงไปเทาไรๆ ก็คุมคา  
นอกจากน้ีเขายังไดกลาวถึงวิธีการสอนบางวิชาไวโดยละเอียด  และแนะนําใหใชทัศน
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อุปกรณ  เชน รูปภาพ  แผนที่  แผนผัง  ในหลักสูตร  นอกจากจะกลาวถึงความมุงหมาย
และวิธีการสอนแลว  เขายังพูดถึงระเบียบและอันดับของส่ิงท่ีเรียน   เพื่อใหเหมาะแกวัย
ของเด็ก  คือ  เรียนรูประวัติของชาติมนุษยน้ันเอง  ท้ังน้ีก็มาจากหลักท่ีวา  คนเราต้ังแต
เกิดมาจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ  มีความเปลี่ยนแปลงเปนระยะเหมือนประวัติศาสตร
ซ่ึงด้ังเดิมก็เปนคนปาเถื่อน  และวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ  จนถึงความเปนอารยะอยางทุก
วันน้ี 
 แฮรบาตรใหหลักในการจัดหลักสูตรไว  3  ประการ ไดแก 
 -  ความตอเน่ืองในระหวางวิชา 
 -  จุดรวมหรือแกนของวิชา 
 -  พื้นฐานทางวัฒนธรรม 
 ฟริดริช  เฟรอเบล 
 เฟรอเบล  เปนบุตรของหมอสอนศาสนา  เกิดท่ีหมูบานแหงหน่ึงในกรุงฮุริงเกีย  
เม่ือ  ค.ศ.1782 
 หลักการของเฟรอเบล  ไดแก 
 -  การศึกษาน้ันเปนกรรมวิธีของธรรมชาติ 
 -  ตัวเด็กน้ันเปนอินทรียท้ังหมด ถามีการชวยเหลือใหเด็กไดทําอะไรท่ี
เหมาะสมและดําเนินการถูกตองตามกฎของธรรมชาติแลวก็จะมีพัฒนาการ 
 -  โลกพิภพนั้นก็เทากับเปนอินทรียมหึมา  ซ่ึงประกอบไปดวยอินทรียสวน         
ยอย ๆ  ท้ังมวล  เชน  มือและนัยนตาก็เปนสวนหน่ึงแหงสรรพยางคกาย  เพราะฉะนั้น
มนุษยแตละคนจึงเปนสวนหน่ึงของชาติมนุษย  และชาติมนุษยก็เปนสวนหน่ึงของมโน
แหงพิภพ  คือ พระผูเปนเจา 
 เฟรอเบลตีความหมายของการศึกษาในแงวิทยาการกลาวคือ  เขากลาววา
การศึกษาเปนกรรมวิธีแหงความเจริญเติบโต  ซ่ึงเกิดจากการเคล่ือนไหวทั้งปวงเด็กก็
ตองเปนอินทรียและอวัยวะสวนหน่ึงของสังคม  นอกจากน้ันเขายังพิจารณาการศึกษาใน
แงประวัติศาสตรและในแงวิวัฒนาการเขาบอกวามนุษยเปนทรัพยากรแหงเช้ือชาติของ
ตน  ทรัพยากรดังกลาวก็คือ  วัตถุท่ีการศึกษาจะปลุกปนใหเปนไปตามเปาหมาย  ดวย
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การคนควา  การประดิษฐ  และการถายทอดใหแกกันสืบตอมาน้ีเองมนุษยจึงสามารถ
สรางอารยธรรมของตนได 

1.2  ประวัติการศึกษาของประเทศไทย 
ประวัติการศึกษาของไทยแบงเปน 2 สมัยคือ 
ก.  การศึกษาไทยสมัยโบราณ  แบงออกไดดังน้ี 

1. สมัยลานนาและสุโขทัย 
2. สมัยศรีอยุธยา  (พ.ศ. 1893-2310) 
3. สมัยธนบุรี  (พ.ศ. 2313-2325) 
4. สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  (พ.ศ. 2325-2411)  แบงออกเปน 2 ระยะ 

ไดแก 
4.1  ระยะเริ่มต้ังกรุงเทพฯ  (พ.ศ. 2325-2394) 

-  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
-  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
-  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

4.2  ระยะหัวเลี้ยวหัวตอ (พ.ศ.2394-2411) ระหวางสมัยรัชกาลท่ี 4 ซ่ึง
เปนระยะเร่ิมตนของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาไทย  โดยไดแบบอยางมา
จากชาวตะวันตก 

ข.  การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และระบอบ
ประชาธิปไตย  แบงออกเปนสมัยตาง ๆ ไดดังน้ี 

1. การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช(พ.ศ.2411- 
2475) 

1.1 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  (พ.ศ. 2411-2543) 
1.2 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  (พ.ศ. 2453-2468)  

และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  (พ.ศ. 2468-2475)  แบงออกเปน 3 
ระยะคือ 

-  ตนสมัยรัชกาลท่ี 6  (พ.ศ. 2453-2459) 
-  ปลายสมัยรัชกาลท่ี 6  และตนสมัยรัชกาลท่ี 7(พ.ศ. 2459-2469) 



                                                                                           EF 303 
 
20 

-  ปลายสมัยรัชกาลท่ี 7  (พ.ศ. 2469-2475) 
2. การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย  (พ.ศ. 2475- 

ปจจุบัน) แบงเปน 2 ระยะคือ 
2.1 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง-ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (พ.ศ.  

2475-2493) 
2.2 เร่ิมตนแนวคิดใหมในการจัดการศึกษา-ปจจุบัน(พ.ศ. 2494-ปจจุบัน) 

ก.  การศึกษาไทยสมัยโบราณ 
              1.   สมัยลานนาและสุโขทัย 

หลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี บงบอกวาสมัยลานนามีอยู
กอนสมัยสุโขทัย  แตไมสามารถยืนยันไดวาสมัยลานนามีอยูกอนสมัยสุโขทัยนานเทาใด 

หลักฐานท่ีแสดงวาสมัยลานนามีกอนสมัยสุโขทัยคือ 
-  อักษรไทย ในสมัยลานนาพบศิลาจารึกและสมุดประเภทตางๆ จารึก

ดวยภาษาไทยเปนสวนใหญ  ตัวอยางเชน  จารึกในสมัยสุโขทัยมีท้ังเปนภาษาไทยและ
ภาษาขอม 

-   เหตุการณทางประวัติศาสตร 
1) ในจารึกสมัยสุโขทัย (หลักท่ี 4 วัดปามะมวง) และในไตรภูมิพระ

รวงปรากฏวาพระยาลิไทไดศึกษาจากนักปราชญแหงลานนาไทย และไดนิมนตพระภิกษุ
จากลานนาไทยไป ส่ังสอนชาวสุโขทัย  ศรีสัชนาลัย 

2) สมัยลานนาไทย มีการจัดทําสังคายนาคร้ังท่ี 8 ของโลก ในรัชสมัย
ของพระเจาติโลกราช 

การศึกษาสมัยลานนาไทย  พอสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
-  สถานศึกษา  ศึกษาในบาน  ชุมนุมชน  วัดและวัง 
-  วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาในสมัยน้ีคือ “การจัดการศึกษา

เพ่ือใหสมาชิกของสังคม  มีความสามารถในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมตาง ๆ  เชน  การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และ
เปนการจัดการศึกษาเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมของสังคม  ซ่ึงเปนมรดกท่ีไดสืบตอกันมา
นมนานแลวใหคงอยูสืบไป”  
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-   หลักสูตร  ความรูหรือเน้ือหาวิชา  จําแนกออกเปนสวน ๆ ไดดังน้ี 
1) พุทธิ ศึกษา  ไดแก  ความรู เ พ่ือสงเสริมพัฒนาการทางดาน

สติปญญา เชน การสอนวิชาหนังสือ  (มีการสอนอานและเขียนหนังสือไทย)  และความรู
ทางพุทธศาสนา 

2) อาชีวศึกษา ไดแก ความรูเกี่ยวกับการปกครอง อาชีพท่ีถายทอด
กันภายในครอบครัว หรือ ภายในชุมชน 

3) พลศึกษา ไดแก ความรูเพ่ือสงเสริมพลานามัยและสุขภาพของ
บุคคล เชน วิชาปองกันตัว  วิชาทหาร 

การจัดการศึกษาในสมัยน้ันแบงออกเปน 2 ฝายคือ 
- การศึกษาท่ีจัดใหแกสามัญชนทั่วไป เปนการจัดการศึกษาใหแก                 

ครอบครัว  ชุมชน  วัดและวัง  อาจเปนความรูเกี่ยวกับวิชาหนังสือ  และการประกอบ
อาชีพตาง ๆ 

- การศึกษาท่ีจัดในวัด เปนการศึกษาท่ีมีความมุงหมายเฉพาะ และจัด
ใหแกบุคคลท่ีตองการบวชเรียน  เพื่อใหมีความรูในพุทธศาสนา  ซ่ึงถือวาเปนความรู
ช้ันสูง  
                   การศึกษาที่จัดในวัด 
  การศึกษาสมัยลานนาท่ีจัดในวัด มีจุดมุงหมายเพื่อใหประชาชนมีความรู
เร่ือง พุทธศาสนาอยางลึกซ้ึง เปนการศึกษาท่ีจัดใหเฉพาะผูชาย และผูท่ีตองการบวช
เรียนเทาน้ัน มีครู  ผูสอนเปนพระ  แยกเปน 3 ระดับคือ 

- ตุหลวง  คือ  เจาอาวาส ทําหนาท่ีเปนครูใหญ 
- ตุบาลกา คือ พระท่ีมีพรรษาสูงกวา 5 พรรษาขึ้นไป ทําหนาท่ีสอน

หนังสือแก  พระภิกษุและสามเณร 
- ตุหนาน คือ พระที่ออนพรรษา ทําหนาท่ีสอนขะโยมวัด (ศิษยวัด) 

หมายถึง  เด็กท่ีพอแมมาฝากไวเปนศิษย 
  วิชาที่สอนแบงออกเปน 2 สวนคือ 

- วิชาหนังสือ เปนความรูข้ันพ้ืนฐาน สําหรับการเรียนวิชาช้ันสูง ไดแก 
ความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนา การสอนอานและเขียนหนังสือไทย ซ่ึงแบงออกเปน 3 
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ประเภทคือ หนังสือ  ไทยยวน (หนังสือเมือง)  หนังสือสุโขทัย (หนังสือฝกขาม)  และ
หนังสือขอม (ขอมเมือง) 

- วิชาช้ันสูง ไดแกความรูทางพุทธศาสนา รวมท้ังวิชาชีพช้ันสูง เชน 
วิชาชางฝมือ วิชาพิชัยสงคราม  และโหราศาสตร  ฯลฯ 

วิธีสอน สอนโดยการบอกหรือการเลียนแบบ การทองจําแบบนกแกว  
นกขุนทอง 

  การศึกษาไทยสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1781-1921) 
  สาระสําคัญของการศึกษาสมัยสุโขทัย แบงออกเปน 2 สวนคือ 

-   การศึกษาฝายพุทธจักร 
-   การศึกษาฝายอาณาจักร 

  การศึกษาฝายพุทธจักร  มีลักษณะสําคัญดังน้ี 
- มีวัตถุประสงคเฉพาะ  คือความรูทางพุทธศาสนา 
- นักเรียน สวนมากเพศชาย ซ่ึงเปนบุตรหลานของขุนนาง และราษฎร

ท่ัวไปที่  สนใจจะศึกษาเลาเรียนความรูทางพุทธศาสนา 
- ครู  คือ  พระภิกษุ 
- สถานศึกษา  คือ  วัด 

  การศึกษาฝายอาณาจักร  มีลักษณะสําคัญดังน้ี 
- มีวัตถุประสงคเฉพาะ  คือ ความรูดานอักษรศาสตร  หรือวิชาชีพ 

บางอยาง 
- นักเรียน  สวนมากไดแก  เจานาย  และบุตรหลานขาราชการ 
- ครู  ไดแก  นักปราชญในสํานักราชบัณฑิต  หรือผูมีความรูสูงในแขนง 

วิชาตางๆ 
- สถานศึกษา  สวนมากอยูในวัง  และสํานักราชบัณฑิต 

  การศึกษาฝายอาณาจักร  แบงจุดมุงหมายของการศึกษาเปน 2 สวนคือ 
- การศึกษาสําหรับฝายพลเรือน 
- การศึกษาสําหรับฝายทหาร 
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  เหตุการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษาไทยสมัยสุโขทัย 
1) พอขุนรามคําแหงทรงประกาศใหพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 
2) ป พ.ศ.1826 พอขุนรามคําแหงไดประดิษฐอักษรไทยข้ึนใหม เพราะ

เห็นวาตัวหนังสือไทยท่ีดัดแปลงมาจากตัวหนังสือมอญและขอม รูปแบบตัวหนังสือไม
สวยงาม ไมสะดวกในการเขียน และไมเพียงพอกับเสียงในภาษาไทย วิธีประสมตัวซับซอน
ยุงยาก หนังสือไทยท่ีพอขุนรามคําแหงทรงประดิษฐข้ึนใหมเปนท่ีแพรหลาย และนิยมใน
ระหวางคนไทย เปนรากฐานแหงอักษรศาสตรมาจนปจจุบันนี้ 

3) พอขุนรามคําแหงไดเสด็จประพาสประเทศจีน และนําชางจีนท่ี
ชํานาญการปนถวยชามเขามาต้ังเตาเผาท่ีเมืองสังคโลก ไดประดิษฐถวยชามสังคโลกที่
งดงาม และเลื่องลือมาจนถึงปจจุบัน 

4) หลังจากท่ีพอขุนรามคําแหงทรงประกาศ ใหศาสนาพุทธเปนศาสนา
ประจําชาติ ทําใหศิลปกรรมและปฏิมากรรมมีความเจริญรุงเรืองตามไปดวย ดังจะเห็นได
วาพระพุทธรูปท่ีสรางข้ึนในสมัยน้ันมีความงดงามมาก  เชน  พระพุทธชินราช  พระพุทธ
ชินสีห  เปนตน 

5) ในรัชกาลพระยาลิไท  ทรงทํานุบํารุงพุทธศาสนาเปนอยางมาก  เชน 
5.1)  จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ  โดยกําหนดใหมี 2 คณะคือ 

- คณะอรัญวาสี 
- คณะคามวาสี 

5.2) ทรงสละราชสมบัติออกผนวชเปนพระภิกษุช่ัวระยะหนึ่ง เปน
แบบอยางของการบวชเรียนในสมัยตอมา  

5.3) พระยาลิไท ทรงนิพนธหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาชื่อ “ไตรภูมิ
พระรวง” ซ่ึงตกทอดมาถึงปจจุบัน  และเปนที่ยอมรับวาเปนหนังสือวรรณคดีสําคัญเลม
หน่ึง 
 1. สมัยศรีอยุธยา  (พ.ศ. 1893 – 2310) 

   สภาพทั่วไปของการศึกษาไทยสมัยศรีอยุธยากับสมัยสุโขทัยมีสวน
คลายคลึงกันหลายประการ  เชน 

- รูปแบบของการจัดการศึกษาเปนรูปแบบของการศึกษาในสังคมแบบ
โบราณ หรือสังคมแบบปฐมฐาน  (Primitive  Society)  
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- เน้ือหาสาระสําคัญของการศึกษาแบงเปน 2 สวนคือ การศึกษาฝาย
พุทธจักร และการศึกษาฝายอาณาจักร 

- สถานศึกษา  ศึกษาในบาน  วัด  วัง  หรือสํานักราชบัณฑิต 
 การศึกษาสมัยศรีอยุธยา  พอสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

- การศึกษาแตกตางไปจากสมัยสุโขทัย การศึกษาสมัยอยุธยาเปนไป
ในทาง   ติดตอกับประชาคมเทาน้ัน เพราะการศึกษาท่ัวไปอยูท่ีวัด โดยพระสอนลูกศิษย
อยูท่ีกุฏิของตน  และตองบิณฑบาตเลี้ยงลูกศิษยดวย 

- ในรัชสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ ทรงกวดขันการศึกษาทางพระ
ศาสนามาก บุตรหลานขาราชการคนใดท่ีรับราชการ ตองผานการอุปสมบทกอน ทําให
วัดทุกแหงเปนโรงเรียน พระภิกษุเปนครูอบรมส่ังสอนลูกศิษย 

- ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช การศึกษาเจริญมาก มีการ
สอนภาษาไทย บาลี สันสกฤต ฝร่ังเศส มอญ พมา เขมร และจีน พระโหราธิบดีไดแตง
แบบเรียนภาษาไทย   ช่ือ  “จินดามณี” 

- สํานักเรียนนอกจากวัดแลวยังมี สํานักราชบัณฑิต ราชสํานัก และ
โรงเรียนมิชช่ันนารี สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงสงมหาดเล็กรุนเด็กเปนจํานวนมาก
เขาศึกษาท่ี “โรงเรียนสามเณร” ท่ีมิชช่ันนารีต้ังขึ้นเพื่อส่ังสอนชาวพื้นเมืองท่ีประสงคจะ
เขารีต รวมท้ังสอนหนังสือและวิชาอื่น ๆ ดวย 

- สมัยศรีอยุธยามีหนวยงานหรือองคการของรัฐ (องคพระมหากษัตริย) 
ทําหนาท่ีในการจัดการศึกษาใหแกประชาชน  มีออกญาพระเสด็จเปนผูบัญชาการกรม
ธรรมการ 

  เหตุการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษาไทยสมัยศรีอยุธยา 
1) ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองคทรงรอบรูศิลปวิทยา

อยางกวางขวางทั้งดานอักษรศาสตร นิติศาสตร และรัฐศาสตร ทรงสนพระทัยในพุทธ
ศาสนา….. ส่ิงท่ีนาสนใจในสมัยน้ี  คือ 

- การสรางวัด ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางวัดพุทธวาส (วัดพระศรีสรร
เพชร ปจจุบัน) 

- การสงทูตไปนิมนตพระมาจากลังกา 
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- สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จออกผนวชเปนพระภิกษุช่ัวคราว 
ตามอยางพระยาลิไท สมัยสุโขทัย 

- ทรงโปรดเกลาฯ ใหราชบัณฑิตแตงหนังสือ “มหาชาติคําหลวง” ซ่ึง
เปนวรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา  

2) รัชกาลพระเจาทรงธรรมมีหนังสือสําคัญ 3 เลมคือ พระไตรปฎก 
กาพย-มหาชาติ  และลิลิตยวนพาย 

3) ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดรับการยกยองใหเปน “ยุคทอง
แหงวรรณคดี” การศึกษาทางดานวรรณคดี และภาษาศาสตรเจริญรุงเรืองมาก ศูนยกลาง
ในการจัด การศึกษาคือ วัง การศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งดานอักษรศาสตร จัดอยูใน
พระบรมมหาราชวัง หรือสํานักราชบัณฑิต สมัยน้ีไดรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก มี
การศึกษาภาษาตางประเทศและรับเอาวิทยาการของชาวตางประเทศมาดวย 

เหตุการณสําคัญสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 
- โปรดเกลาฯ ใหพระโหราธิบดีแตง “หนังสือจินดามณี” โดยมีพระ

ประสงคท่ีจะใหคนไทยไดเรียนรูภาษาของตนอยางลึกซ้ึง ทรงเกรงวาคนไทยจะลืมภาษา 
และขนบธรรมเนียมของตน  เพราะในสมัยน้ันมีบาทหลวงเขามาสอนศาสนาและสอน
ภาษา 

หนังสือจินดามณี เปนหนังสือท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับพยัญชนะ สระ 
และการประสมตัวอักษร แบงเปนแม ก กา กน กง กก กด กบ กม เกย เม่ือจบแมเกย 
อานหนังสือออกแลว   ก็ตองศึกษาช้ันสูงมีการแตงรอยแกว โคลง ฉันท กาพย กลอน 
นอกจากนั้นจะมีการศึกษาศัพทและภาษาท่ีเกี่ยวของกับภาษาไทย  ไดแก  ภาษาชวา  
บาลี  สันสกฤต  และภาษาเขมร 

- มีวรรณคดีเกิดข้ึนหลายเรื่อง ไดแก อนิรุทคําฉันท โคลงกําศรวล
ศรีปราชญ กาพยหอโคลงของพระศรีมโหสถ สมุทรโฆษคําฉันท ลิลิตพระลอ และ
พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ 

- มีการติดตอกบัตางประเทศดานการศึกษามากข้ึน 
พ.ศ. 2205  ชาวฝรั่งเศสไดต้ังโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศใน

ประเทศไทย 
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พ.ศ. 2227 สงคนไทย 4 คน ไปศึกษาวิชากอสราง ชางทํานํ้าพุ 
ชางเงิน และชางทอง 

พ.ศ. 2230  สงคนไทย 5 คน ไปศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย เลอ เฟรต 
ประเทศฝร่ังเศส 

4) รัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ  การศาสนาในสมัยน้ีเจริญรุงเรืองมาก 
พระองคทรงสนับสนุนการศึกษาฝายพุทธจักรอยางจริงจัง โปรดเกลาฯ ใหพระอุบาลี พระ
อริยมุณี และพระอันดับอีก 12 รูป ไปชวยฟนฟูพระพุทธศาสนาในลังกา ดานวรรณคดี 
และอักษรศาสตรรุงเรืองมาก มีหนังสือวรรณคดีสําคัญ ๆ เกิดข้ึนหลายเลม เชน กาพย
หอโคลงเหเรือ กาพยหอโคลงประพาสธารทองแดง  นันโทปนันทสูตร  และบทละครเรื่อง
อิเหนา  เปนตน 

3.  สมัยธนบุรี  (พ.ศ. 2313 – 2325) 
ป พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยาแตกเปนคร้ังท่ี 2  บานเมืองวางกษัตริยเปน

เวลา 3 ป จนกระท่ังพระเจาตากสินมหาราชขึ้นครองราชยในป พ.ศ.2315 และสถาปนา
กรุงธนบุรีเปนราชธานี 

  เหตุการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษาไทยสมัยธนบุรี 
1) ทรงทํานุบํารุงพุทธศาสนาและการศึกษาฝายพุทธจักรใหเจริญรุงเรือง 

ม่ันคง โปรดเกลาฯ ใหนิมนตพระภิกษุมาประชุมพรอมกันท่ีวัดบางหวาใหญ (วัดระฆังโฆ
สิตาราม) ทรงแตงต้ังพระสังฆราช พระราชาคณะและโปรดเกลาฯใหสรางวัด  โบสถ  
วิหาร  และกุฏิ 

2) ในสมัยน้ีมีแบบเรียนหนังสือไทย 2 เลม คือหนังสือประถม  ก กา 
และ หนังสือประถม มาลา 

4.  สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  (พ.ศ. 2325-2411) 
สภาพทางสังคม และรูปแบบของการปกครองและการบริหารราชการ

แผนดินในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน มีลักษณะคลายคลึงกับสังคมสมัยศรีอยุธยา ใน
รัชสมัยพระบาสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา
เจาอยูหัว (พ.ศ. 2325-2394) เปนระยะเริ่มตนต้ังกรุงเทพฯ มีการสรางบานเรือนใหญโต 



EF 303 27 

สงางามเทียบเทากรุงศรีอยุธยา การจัดการศึกษาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนก็ดําเนินไป
เชนเดียวกับกรุงศรีอยุธยา มีวัดเปนสถานที่ใหความรู 

สภาพทั่วไปของการศึกษาสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  พอสรุปไดดังนี้ 
1) สภาพทั่วไปของการศึกษาสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.2325-

2411) มีลักษณะคลายคลึงกับสังคมสมัยศรีอยุธยา สถานศึกษากําหนดใหวัดและบาน
รับภาระในการจัดการศึกษา สวนรัฐหรือราชสํานักควบคุมและใหความอุปถัมภ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาฝายพุทธจักร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลก ไดโปรดเกลาฯ ใหราชบัณฑิตทําหนาท่ีบอกหนังสือพระเณรที่หอพระมณเฑียรในวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม และใหมีการสอบไลพระปริยัติ-ธรรมทุก 3 ป หนวยงานของรัฐท่ี
ทําหนาท่ีควบคุมการศึกษาในวัด ไดแก กรมธรรมการ มีผูบังคับบัญชาดํารงตําแหนง  
“พระยาพระเสด็จ” 

2) คําวาโรงเรียนในสมัยน้ันมีลักษณะเปน “โรงเรียนแบบโบราณ” มี
ลักษณะสําคัญ  ดังน้ี 

- ต้ังอยูในวัด 
- มีพระเปนครู 
- ไมบังคับ  เปนการเรียนตามความสมัครใจ 
- วิชาท่ีเรียนสวนมากเปนวิชาหนังสือและวิชาเลขเบื้องตน (เลขไทย

โบราณ)  วิชาเหลาน้ีเรียกวาวิชาฝายสามัญศึกษา 
3) การศึกษาสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เร่ิมไดรับผลกระทบกระเทือน

จากอิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตก ต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว และมีผลกระทบกระเทือนมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
จนทําใหปรากฏเปนหัวเลี้ยวหัวตอของประวัติศาสตรการศึกษาไทย  (พ.ศ. 2394-2411) 

4) โรงทาน ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงสรางข้ึน มี
ลักษณะเปนโรงเรียนประเภทหน่ึง  เพราะเปนสถานที่เผยแพรความรูใหกับประชาชน 
  เหตุการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษาไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
                   4.1 ระยะเริ่มต้ังกรุงเทพฯ  (พ.ศ.2325-2394) 

- รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
-  พ.ศ. 2332  สรางวัดพระเชตุพน 
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-  พ.ศ. 2337 สรางวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใชเปนสถานที่สอนพระ
ปริยัติธรรมแกพระภิกษุสงฆ 

-  พ.ศ. 2341  พระราชาคณะและราชบัณฑิตสังคายนาพระไตรปฎก 
-  เกิดวรรณคดีหลายเร่ือง คือ อุณรุทธคําฉันท รามเกียรติ์ และกุมารคํา

ฉันท 
-  รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บานเมืองสงบสุขไม 

มีศึกสงครามเชนสมัยรัชการท่ี 1 มีการทํานุบํารุงศาสนามากยิ่งข้ึน ทรงโปรดเกลาฯ ให
สรางวัดสุทัศน  และสงสมณฑูตไปลังกาไดกิ่งมหาโพธิ์มาปลูก 

ในสมัยน้ีวรรณคดีและอักษรศาสตรมีความเจริญเปนอยางมาก มี
วรรณคดี  เกิดข้ึนหลายเลม คือ อิเหนา รามเกียรต์ิ สังขทอง ไกรทอง พระอภัยมณี 
นิราศนรินทร ลลิิตตะเลงพาย  และกฤษณาสอนนองคําฉันท 

มีการจัดต้ัง “โรงทาน” เปนที่จัดอาหารเลี้ยงพระสงฆสามเณร เปนท่ี
บริจาค พระราชทานทรัพยแกคนชราคนพิการ  เปนท่ีแสดงธรรมเทศนา  และสอน
หนังสือแกคนท่ัวไป 

- รัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ชาวตะวันตกไดเขามาใน
ประเทศไทยมากข้ึน รัชกาลท่ี 3 ทรงเห็นวาถึงเวลาแลวท่ีจะตองเรียนรูอารยธรรม
ตะวันตก เจานายหลายพระองคเรงศึกษาวิทยาการใหม ๆ ของชาวตะวันตกมากข้ึน 

ในราชสํานักไดสรางธรรมเนียมความนิยมในการสอนอาน-เขียนให
เจานายรุนเยาว และบุตรธิดาขุนนางที่ถวายตัวต้ังแตยังเปนเด็ก โดยฝกหัดอาน-เขียน
หนังสือไทยและขอมกับอาลักษณท่ีตําหนักแพ เม่ือเรียนจบก็เขารับราชการเปนเสมียน 
และครูสอนหนังสือใหเจานาย รุนเยาวในเวลาตอมา 

เหตุการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษาไทย สมัยพระนั่งเกลาเจาอยู 
หัว 

- พ.ศ. 2371  มิชชันนารีอเมริกันเขามาสอนศาสนาในประเทศไทย แลว
ยังนําเอาอารยธรรมตะวันตกมาเผยแพรอีกดวย เชน การแพทย การศึกษา และ
ขนบธรรมเนียมตางๆ ทําใหแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตามแบบตะวันตกเริ่มแพรหลายใน
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เมืองไทย เจานายหลายพระองคเร่ิมเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความรูตาง ๆ จาก
หมอสอนศาสนา 

- พ.ศ. 2378  มิชชันนารีอเมริกัน 3 คน คือ หมอบรัดเลย นายรอบินสัน 
และ  นายจอหนสัน  ต้ังเคร่ืองพิมพหนังสือข้ึนเปนคร้ังแรกท่ีกรุงเทพฯ  แตยังใชการ
ไมได 

- พ.ศ. 2379  ทรงโปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน แลวให
รวบรวมวิชาความรูตาง ๆ จารึกลงบนแผนศิลาเก็บไวในวัด พระองคมีพระราชประสงค
จะใหวัดพระเชตุพนฯ  เปนแหลงเลาเรียนวิชาความรูตาง ๆ ท้ังสามัญและอาชีพของ
ประชาชนทั่วไป โปรดใหรวบรวม ตําราตาง ๆ  ซ่ึงสมควรจะเลาเรียนเปนวิชาชีพมาตรวจ
ชําระแกไข  จัดทําเปนตําราวิชาตาง ๆ และมีรูปเขียน  รูปปน  ประกอบตํารา  แบง
ออกเปนหมวดตาง ๆ ดังน้ี 

- วิชาหนังสือ อธิบายลักษณะกาพย กลอน โคลง ฉันท กลอนกลบท 
และโคลงกลอนบทตาง ๆ  พรอมท้ังตัวอยาง  เน้ือเร่ืองประกอบดวยสุภาษิต 

- วิชาแพทย มีตํารายารักษาโรคตาง ๆ ตําราหมอนวด มีภาพประกอบ 
ทรงโปรดใหนําพันธุไมสําหรับใชทํายาตาง ๆ มาปลูกไวเปนตัวอยางดวย 

- วิชาชาง ไดแก ชางเขียนภาพและลาย ชางหลอ ชางปน ชางแกะสลัก          
ชางประดับ 

สวนภาพที่เขียนไวตามฝาผนังเปนตําราของหมวดวิชาตางๆ เชน แพทย
ศาสตร ดาราศาสตร อักษรศาสตร รวมทั้งความรูทางพุทธศาสนา สุภาษิต นิยาย 
ทําเนียบสมณศักด์ิ พัดยศ ตราตําแหนง และทําเนียบหัวเมืองปกษใต ฝายเหนือ 
ตลอดจนขนบธรรมเนียม แบบแผน และกระบวนพยุหยาตรา ทําใหวัดพระเชตุพน
เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยเปดแหงแรกของไทย และ  เหตุท่ีรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดให
รวบรวมความรูตาง ๆ ไวท่ีวัดน้ี อาจเปนเพราะพระองคทรงวิตกวาวิทยาการตาง ๆ ของ
ไทยจะสูญหายไป เพราะคนไทยมีนิสัยหวงแหนวิชา และอิทธิพลของจักรวรรดินิยม
ตะวันตกเขามาเผยแพรในประเทศไทยมากขึ้น เกรงวาคนไทยจะหันไปสนใจความรูใหม
จนลืมความรูเกา  อาจทําใหเอกลักษณของไทยถูกทําลาย 

- พ.ศ. 2380  มีการปลูกฝกันโรคฝดาษ โดยแพทยมิชชันนารีชาว
อเมริกัน นับไดวาเปนการเริ่มตนดานวิชาการแพทยสมัยใหมในประเทศไทย ในป
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เดียวกันน้ีเอง หมอบรัดเลยต้ังโรงพิมพและคิดทําตัวอักษรไทยไดสําเร็จ  โดยสงไปทํา
ตัวพิมพท่ีเมืองนอก จนถึง พ.ศ. 2384 จึงหลอตัวพิมพอักษรไทยไดในประเทศไทย 

การพิมพหนังสือไทยในสมัยน้ี สวนมากพวกมิชชันนารีใชพิมพหนังสือ
สอนศาสนา ปรากฏวาใชในราชการเพียงคร้ังเดียว คือ พ.ศ. 2382 รัชกาลท่ี 3 จาง        
โรงพิมพหมอบรัดเลย พิมพประกาศหามสูบฝน  เปนใบปลิว 9,000 ฉบับ 

รัชกาลท่ี 4 ขณะนั้นทรงผนวชอยูท่ีวัดบวรนิเวศฯ ทรงเห็นประโยชน
ของการพิมพหนังสือมาก จึงโปรดใหส่ังเคร่ืองพิมพมาต้ังไวท่ีวัดบวรนิเวศฯ นับเปนโรง
พิมพแหงแรกของไทย ทรงพิมพหนังสือทางพุทธศาสนา  จนมาถึงรัชกาลท่ี 4 ทรงโปรด
เกลาฯ ใหต้ังโรงพิมพหลวงเพื่อใชในราชการ 

- พ.ศ. 2385 มีการออกหนังสือพิมพเปนคร้ังแรก ช่ือ “บางกอกกาเลน
เดอร” (Bangkok  Galender) 

- พ.ศ. 2387 ออกหนังสือพิมพไทยรายเดือนช่ือ      “บางกอกรีคอรเดอร” 
(Bangkok Recorder) 

4.2  ระยะหัวเลี้ยวหัวตอ  (พ.ศ. 2394-2411) 
เริ่มตนเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการศึกษาไทย ซ่ึงเดิมเปนการศึกษา

แบบ อรูปนัย  มาเปนการศึกษาแบบรูปนัย  มีความคิดริเร่ิมปฏิรูปการศึกษาตาม
แบบอยางชาวตะวันตก 

รัชกาลท่ี 4 ทรงสนพระทัยในความรูของชาวตะวันตก สมัยท่ีทรง
ผนวชไดเชิญมิชชันนารีฝายโรมันคาธอลิค และโปรเตสตันทมาบรรยายเรื่องศาสนาคริส
เตียน ทรงศึกษาภาษาละตินจากมิชชันนารีชาวฝร่ังเศส คือ สังฆราชปาเลกัว (Pallegoix) 
และทรงศึกษาภาษาอังกฤษ เลข ภูมิศาสตร ดาราศาสตร และวิชาการพิมพจาก
มิชชันนารีอเมริกัน พระองคทรงเผยแพรความรูสมัยใหมโดยปริยายในการแสดงพระ
ธรรมเทศนา และพิมพตัวหนังสือออกเผยแพรแกคนไทย 

ในสมัยน้ีวัดบวรนิเวศวิหารกลายเปนศูนยกลางของการศึกษาเลา
เรียนและเผยแพรความคิดสมัยใหม (ทรงดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เม่ือ 
พ.ศ. 2379 ขณะดํารงพระยศเปนสมเด็จเจาฟามงกุฎ) ซ่ึงนับต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 1 เปน
ตนมา ศูนยกลางการศึกษาสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  อยูในพระบรมมหาราชวัง  และวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม 
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เหตุการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษาไทยในระยะหัวเลี้ยวหัวตอ 
- รัชกาลท่ี 4  ทรงสนพระทัยการศึกษาความรูสมัยใหมอยางกวางขวาง 
- ทรงตระหนักในอิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตกวาเปนภัยตอ

ประเทศชาติทรงเห็นวาถึงเวลาแลวตองปรับปรุงการศึกษาใหทันสมัย รัชกาลท่ี 4 จึงได
เผยแพรความรูสมัยใหมดวยพระองคเองตั้งแตยังทรงผนวช 

- ทรงริเร่ิมธรรมยุตินิกาย 
- ประกาศต้ังโรงพิมพหลวง 
- ป พ.ศ.2405 ไดจางนาง แอนนา เลียว โนเวนส เปนครูสอน

ภาษาอังกฤษในวัง และต้ังโรงเรียนขึ้นในพระบรมมหาราชวัง 
ข.   การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และระบอบ 

ประชาธิปไตย 
1. การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช (พ.ศ.  

2411-2475)  แบงออกเปน 2 สมัย คือ 
1.1 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411-

2453) แบงออกเปน 2 ระยะคือ 
- กอนต้ังกระทรวงธรรมการ  (กระทรวงศึกษาธิการ)  พ.ศ. 2411-

2435  
- หลังต้ังกระทรวงธรรมการ   พ.ศ. 2435-2453 

1.2 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2453-2468) 
และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2468-2475)  แบงออกเปน 3 ระยะคือ 

-   ตนสมัยรัชกาลท่ี 6   (พ.ศ. 2453-2459) 
- ปลายสมัยรัชกาลท่ี 6  และตนสมัยรัชกาลท่ี 7  (พ.ศ.  2459- 

2469) 
- ปลายสมัยรัชกาลท่ี 7  (พ.ศ. 2469-2475) 

2.  การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475  
ปจจุบัน) แบงเปน 2 ระยะคือ 
                         - หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง-ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2   
(พ.ศ. 2475-2493) 
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    2.1 เร่ิมตนแนวคิดใหมในการจัดการศึกษา-ปจจุบัน  (พ.ศ.  
2494-ปจจุบัน) 

3. การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช (พ.ศ. 
2411-2475) 

    3.1   รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.  
2411-2453) 

     การเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม  
เกลาเจาอยูหัว เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคม การปกครอง การคลัง และดานการศาล รวมถึงอิทธิพล
ภายนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลง  ท่ีเกิดข้ึนจําแนกออกไดดังน้ี 
                        การเปลี่ยนแปลงทางดานรูปแบบของการศึกษาพระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให ต้ังโรงเรียนหลวงขึ้นใน
พระบรมมหาราชวัง ในป พ.ศ.2414 นับเปนโรงเรียนแรกท่ีมีข้ึนตรงตามศัพท “โรงเรียน” 
คือมีลักษณะแตกตางจากโรงเรียนแผนโบราณหรือโรงเรียนวัด มีสถานที่ ซ่ึงจัดไว       
โดยเฉพาะ มีฆราวาสเปนครู ทําการสอนตามเวลาท่ีกําหนด วิชาที่สอนมี ภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ  และวิชาอื่น ๆ ท่ีไมเคยสอนในโรงเรียนแผนโบราณ  โดยมีความมุง
หมายเพ่ือใหกุลบุตรมีความรูความสามารถพอที่จะเขารับราชการได 

การจัดต้ังโรงเรียนแผนใหมนับเปนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาดาน
รูปแบบของการจัดการศึกษา เปนการศึกษาแบบรูปนัย (Formal Education) นับต้ังแต 
พ.ศ.2414เปนตนมา   การศึกษาไดเปลี่ยนรูปแบบเปนการศึกษาแบบรูปนัย ตามลําดับ  
เชน 

- พ.ศ. 2414 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรียบเรียง “หนังสือ
แบบเรียนหลวง”  สําหรับเปน “หลักสูตรวิชาช้ันตน”  ทําใหการเรียนการสอนเริ่มตนมี
แบบแผนรัดกุมยิ่งข้ึน 

- พ.ศ. 2427 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคิดแบบวิธีไลหนังสือ
ไทย (การสอบไลหรือการวัดผลการศึกษา)  ข้ึนเปนคร้ังแรก 

- พ.ศ. 2428 กําหนดหลักสูตรประโยค 1 และประโยค 2 นับเปน
การเร่ิมตนปรับปรุงหลักสูตรอยางมีแบบแผนรัดกุมยิ่งข้ึนเปนคร้ังแรก 
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- พ.ศ. 2438 มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังหน่ึง มีการแบงขั้นตอน
ของการศึกษาไวอยางชัดเจนและเปนการเริ่มตนของการกําหนดระบบโรงเรียนไวอยาง
ชัดเจน 

- พ.ศ. 2441 จัดทําโครงการศึกษาฉบับแรก และมีการปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

ภายหลังที่มีการนําโครงการศึกษาฉบับ พ.ศ.2411 แลวมีการ
ปรับปรุงแกไขโครงการศึกษา  และหลักสูตร 3 คร้ัง  คือ  พ.ศ. 2445,  พ.ศ. 2450  และ  
พ.ศ. 2452 

การเปลี่ยนแปลงทางดานวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา จําแนก 
ออกเปน 2  ประเด็นคือ 

- วัตถุประสงคทางดานนักเรียนหรือบุคคลท่ีจะมีโอกาสไดรับ
การศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใคร 

- วัตถุประสงคทางดานการนําเอาผลของการศึกษาไปใชพิจารณา
วาผลของการศึกษานําไปใชเพ่ือประโยชนอะไร 

วัตถุประสงคทางดานนักเรียนหรือบุคคลท่ีจะมีโอกาสไดรับการศึกษา 
แบงออกเปน  2  ระยะคือ  

- ระยะแรก คือการจัดการศึกษาภายในพระบรมมหาราชวัง 
(พ.ศ.2414-2427) โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือ  การจัดการศึกษาสําหรับบุตรหลานของ
เจานายและขาราชการเทาน้ัน 

- ระยะที่สอง คือการจัดการศึกษาสําหรับปวงชน (พ.ศ.2427- 
2453) โดยมีวัตถุประสงค คือการขยายการศึกษาออกไปใหกวางขวาง เพื่อประชาชนทุก
คนไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนอยางทั่วถึง 

- พ.ศ. 2427 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังโรงเรียนหลวง
สําหรับราษฎรข้ึนเปนแหงแรกท่ีวัดมหรรณพาราม 

- พ.ศ. 2429  มีโรงเรียนในกรุงและหัวเมืองรวม 34 แหง ครู 81 คน 
นักเรียน 1,994 คน โรงเรียนในพระนครมีช่ือเสียง 5 แหงคือ โรงเรียนพระตําหนักสวน
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กุหลาบ โรงเรียนมหาธาตุวิทยาลัย โรงเรียนสราญรมย โรงเรียนสุนันทาลัย และโรงเรียน
แผนที่ โรงเรียนเหลาน้ี   สังกัดกรมศึกษาธิการ  ซ่ึงต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2430 

- พ.ศ. 2431 หลังจากต้ังกรมศึกษาธิการในป พ.ศ. 2530 ในป
ตอมาไดมี คําส่ังยกเลิกการใช “แบบเรียนหลวง 6 เลม” ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย 
อาจารยางกูร) ใหใช  “แบบเรียนเร็ว”  ของกรมศึกษาธิการ 

- พ.ศ. 2432  ต้ังโรงเรียนแพทยข้ึน  เรียกวา  โรงเรียนแพทยากร 
- พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรด

เกลาฯ ใหมีประกาศต้ังโรงเรียนมูลศึกษาข้ึนในวัดท่ัวไป เพ่ือขยายการเรียนหนังสือไทย
ใหแพรหลายและเปนแบบแผนยิ่งข้ึน  และต้ังโรงเรียนฝกหัดครูเปนคร้ังแรก 

- พ.ศ. 2437 กรมขุนดํารงราชานุภาพ (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ) ทรงเรียกรองใหจัดต้ังโรงเรียนขาราชการพลเรือน ทําใหมี
โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเกิดข้ึน ภายใตการดูแลของกระทรวงมหาดไทย (ในป พ.ศ. 
2453 ไดเปลี่ยนเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2459) 

- พ.ศ. 2439 ต้ังโรงเรียนราชวิทยาลัยข้ึนที่บานสมเด็จเจาพระยา 
จัดเปน โรงเรียนประจําสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อบรมนักเรียนตามวิธีการของ
ประเทศตะวันตก เพ่ือสงไปศึกษาตอในยุโรป  และเขารับราชการในกระทรวงตาง ๆ 

- พ.ศ 2444  จัดต้ังโรงเรียนบํารุงสตรีวิชา 
- พ.ศ. 2446  สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  ไดโปรด

เกลาฯ  ใหจัดต้ังโรงเรียนราชินี 
- พ.ศ. 2450  มีการเปดแผนกฝกหัดครูหญิงข้ึนเปนคร้ังแรกท่ี

โรงเรียนมัธยมสตรีวิทยา 
การเปล่ียนแปลงทางดานหนวยงานที่ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัด

การศึกษา 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเริ่มปฏิรูปการศึกษา

ต้ังแตป พ.ศ. 2414 ทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังโรงเรียนข้ึนในพระบรมมหาราชวัง และกรม
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค  มีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษา  ดังนี้ 
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กอนต้ังกระทรวงธรรมการ (พ.ศ. 2411 – 2435) มีหนวยงานที่ทํา
หนาท่ี รับผิดชอบจัดการศึกษา 3 หนวยงานคือ 

- กรมธรรมการ หรือ กรมธรรมการสังฆการี เปนหนวยงานเดิมท่ีมี
มาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการศึกษาทางฝายพุทธจักร มีหนวยงานใน
สังกัด 2 หนวยงาน  คือ  กรมสังฆการี  และกรมราชบัณฑิต 

- กรมพระอาลักษณ ขาราชการในกรมนี้มีหนาท่ีสอนหนังสือไทย 
สอนคิดเลข  และขนบธรรมเนียมราชการ 

- กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค ในระยะแรกพระบาทสมเด็จ     
พระจุลจอมเกลาฯ ทรงบังคับบัญชาและฝกอบรมขาราชการที่จะเขาทําการในกรมทหาร
มหาดเล็กฯ ดวยพระองคเอง ตอมาทรงโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมวงศเธอกรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ ดํารงตําแหนงแทน 

โรงเรียนที่อยูในสังกัดกรมมหาดเล็กฯ  มี 5 แหงคือ 
- โรงเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร 
- โรงเรียนนายทหารมหาดเล็กท่ีตําหนักสวนกุหลาบ 
- โรงเรียนทําแผนท่ี 
- โรงเรียนของพระเจาลูกยาเธอ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ในป พ.ศ. 2414 ทรงโปรดเกลาฯ ใหต้ังโรงเรียนหลวงแหงแรก เปน

โรงเรียนสอนภาษาไทย หรือโรงเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยาง
กูร) ทําหนาท่ีเปนอาจารยใหญ เม่ือคร้ังเปนหลวงสาระประเสริฐ ไดเรียบเรียง “หนังสือ
แบบเรียนหลวงขึ้น 6 เลม ไดแก มูลบทบรรพกิจ วาหนิต์ินิกร อักษรประโยค สังโยค
พิธาน ไวพจนพิจารณ และ พิศาลการัณต ใชเปน  “หลักสูตรวิชาช้ันตน”  

- ป พ.ศ. 2427  ไดจัดใหมีการสอบไลข้ึนเปนคร้ังแรก ท่ีโรงเรียน
พระตําหนักสวนกุหลาบ ซ่ึงขณะนั้นไดปรับปรุงเปนโรงเรียนขาราชการพลเรือนแลว 
ขาหลวงเปนผูสอบความรูนักเรียน  ต้ังแตมูลบทบรรพกิจไปจนจบพิศาลการันต  ผูสอบ
ผานจะไดประกาศนียบัตร 

- ในปน้ีไดจัดต้ังโรงเรียนหลวงสําหรับราษฎรขึ้นตามวัดหลายแหง 
แหงแรกคือ  โรงเรียนวัดมหรรพาราม   
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- ในป พ.ศ. 2430  ทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังกรมศึกษาธิการ เพื่อ
รวบรวม ขาราชการ และงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวดวยกัน และใหโอน
โรงเรียนซ่ึงอยูในสังกัดกรมทหารมหาดเล็กฯ มาอยูในสังกัดกรมศึกษาธิการ มีโรงเรียน
ในสังกัดกรมศึกษาธิการทั้งหมด  34 แหง เปนโรงเรียนสวนกลาง 5 แหงคือ โรงเรียน
พระตําหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนมหาธาตุวิทยาลัย (โรงเรียนพระปริยัติธรรม เดิม) 
โรงเรียนสราญรมย (โรงเรียนหลวงของพระยาศรีสุนทรโวหาร  เดิม)  โรงเรียนสุนันทาลัย  
และโรงเรียนแผนที่  เปนโรงเรียนในสวนภูมิภาค 29 แหง 

- ป พ.ศ. 2432 (ร.ศ. 108) ทรงโปรดเกลาฯ ใหต้ัง “กรมธรรมการ” 
ทําหนาท่ีบังคับบัญชากิจการที่เกี่ยวของในพระสงฆ และบังคับบัญชาการโรงเรียน และ
โรงพยาบาลทั่วราชอาณาเขต 

 หลังต้ังกระทรวงธรรมการ  (พ.ศ. 2435-2453)  
- ป พ.ศ. 2435 ทรงโปรดเกลาฯ ใหต้ังกระทรวงธรรมการ เปน

หนวยงานบริหารราชการสวนกลาง  แบงออกเปน 5 กรมคือ 
-  กรมธรรมการกลาง 
-  กรมศึกษาธิการ 
-  กรมพยาบาล 
-  กรมพิพิธภัณฑ 
-  กรมสังฆการี 

- ป พ.ศ. 2441 ไดมีการจัดทําโครงการศึกษาชาติ โดยรวบรวม
ความเห็นของพระยาวิสุทธสุริยศักด์ิ  ตอมาดํารงตําแหนงเปนเจาพระยาพระเสด็จ        
สุเรนทราธิบดี  (ม.ร.ว. เปย มาลากุล) นับเปนข้ันแรกของการกําหนดแบบแผน หรือแผน
หลักเปนแผนการ (Plan) ท่ีใชเปน  หลักฐานในการจัดการศึกษาของชาติไทย 

- ป พ.ศ. 2447 จัดต้ัง “สามัคคยาจารยสมาคม” เปนองคการวิชาชีพ
ทางการศึกษา” (Professional Organization) แหงแรกท่ีริเร่ิมจัดต้ังโดยคณะครูอาจารย
หรือบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไมไดเปนหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีจัด
การศึกษาโดยตรง แตมีสวนชวยเหลือดานการฝกหัดครู และการจัดต้ังสโมสรตาง ๆ ท่ี
เปนประโยชน เชน สโมสรชาง สโมสรกรีฑาและดนตรี สโมสรผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ตอมาสามัคคยาจารยสมาคมไดพัฒนามาเปน   คุรุสภา 
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- ป พ.ศ.2450 มีการเปดแผนกฝกหัดครูหญิงขึ้นเปนคร้ังแรกท่ี
โรงเรียนมัธยมสตรีวิทยา (นับเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาสตรีแหงแรกท่ีรัฐบาลจัดต้ังข้ึน) มี
การปรับปรุงหลักสูตรในระดับตาง ๆ ท้ังสายสามัญและสายวิสามัญ 

- ป พ.ศ. 2452 มีการปรับปรุงหลักสูตร และเพิ่ม “ช้ันมัธยมสูง” ตอ
จากช้ันมัธยมศึกษา  นับเปนความรูเทียบเทาช้ันตนของมหาวิทยาลัย 

1.2 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2453-2468) 
และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2468-2475) 

เหตุการณเกี่ยวกับประวัติศาสตรการศึกษาไทยสมัยรัชกาลท่ี 6  และ 
รัชกาลท่ี 7  แบงออกเปน 3 ระยะคือ 
 -  ตนสมัยรัชกาลท่ี 6  (พ.ศ. 2453-2459) 
 -  ปลายสมัยรัชกาลท่ี 6  และตนสมัยรัชกาลท่ี 7  (พ.ศ. 2459-2469) 
 -  ปลายสมัยรัชกาลท่ี 7  (พ.ศ. 2469-2475) 

ตนสมัยรัชกาลท่ี 6  (พ.ศ. 2453-2459)  มีเหตุการณสําคัญ ๆ 
เกิดข้ึนดังน้ี 

- ประกาศต้ังโรงเรียนขาราชการพลเรือนของรัชกาลท่ี 5 เปนการ
ปรับปรุงโรงเรียนขาราชการพลเรือนเดิม เพ่ือใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อเปน
พระราชานุสรณแดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีจุดมุงหมายสําคัญคือ 
นอกจากการฝกหัดวิชาขาราชการพลเรือนสําหรับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง      
นครบาลแลว สมควรขยายโรงเรียนใหกวางขวางออกไป สําหรับสงคนไปรับราชการทุก
กระทรวงทบวงกรม 

- ประกาศต้ังจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2459 
ใหข้ึนอยูในสังกัดกระทรวงธรรมการ ปแรกมี 4 คณะคือ คณะแพทยศาสตร คณะ        
รัฐประศาสนศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตร 

- การปรับปรุงสวนราชการของกระทรวงธรรมการระหวางป 
พ.ศ.2453-2459 

- ปรับปรุงโครงการศึกษาชาติ ระหวาง พ.ศ. 2453-2459 มีการ
แกไขและปรับปรุงโครงการศึกษาชาติ 2 คร้ัง คือ 
   คร้ังท่ี 1 ป พ.ศ. 2456 ประกาศใชโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 
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   คร้ังท่ี 2 ป พ.ศ. 2458 ประกาศใชโครงการศึกษา พ.ศ. 2458 
- ป พ.ศ. 2454 ต้ังกองลูกเสือข้ึนคร้ังแรกในประเทศไทย กระทรวง

ธรรมการ กําหนดวิชาลูกเสือในหลักสูตรของโรงเรียน 
ปลายสมัยรัชกาลท่ี 6 และตนสมัยรัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2459-2469) มี

เหตุการณสําคัญ ๆ เกิดข้ึน  ดังนี้  
- ระหวางป พ.ศ. 2459-2469  ปรับปรุงสวนราชการในกระทรวง

ธรรมการ 6 คร้ัง ป พ.ศ. 2469  โปรดเกลาฯ ใหโอนกรมธรรมการมาข้ึนกับ
กระทรวงศึกษาธิการตามเดิม 

- ป พ.ศ. 2461 ประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร มี
สาระสําคัญคือ โรงเรียนราษฎรทุกแหงจะตองจดทะเบียนและอยูในความควบคุมดูแลของ
เจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของเจาหนาท่ีการศึกษา  ซ่ึงกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติ 

- ป พ.ศ. 2461 ปรับปรุงขอบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ เพ่ือใหการ
ลูกเสือเปนระเบียบยิ่งข้ึน 

- ป พ.ศ.2463 จัดต้ังกรมตําราทําหนาท่ีตรวจและแตงแบบเรียน 
จัดต้ังหองสมุดประชาชนและจัดใหมีท่ีจําหนายแบบเรียน 

- ป พ.ศ. 2464  ปรับปรุงโครงการศึกษาแหงชาติ 
- เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2464 ประกาศใชพระราชบัญญัติ

ประถมศึกษา ฉบับแรก 
- ป พ.ศ. 2465 สภากาชาดไทยจัดต้ังอนุสภากาชาด โดยมี

จุดมุงหมายสําคัญเพ่ือเกลี้ยกลอมเด็กใหเปนสมาชิก ปลูกฝงใหเปนผูมีเมตตากรุณาตอ
เพ่ือนมนุษย เด็กท่ีเปนสมาชิก คือเด็กหญิง-ชาย ท่ีมีอายุระหวาง 7-17 ปบริบูรณ 

- ป พ.ศ. 2468  ตนสมัยรัชกาลท่ี 7  เร่ิมตนโครงการสุขาภิบาลใน
โรงเรียน เปนโครงการทดลองของสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟากรมขุนสงขลา
นครินทร มีจุดมุงหมาย คือ มุงฝกหัดใหเด็กเขาใจการสุขาภิบาลและการสาธารณสุข 
ระยะเริ่มแรกไดรับความชวยเหลือจากสภากาชาดไทย จัดเจาหนาท่ีอนามัยมารวม
ปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการจัดเจาหนาท่ี แพทยสุขาภิบาล  โรงเรียนออกตรวจรักษา
อนามัยของนักเรียน 
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ปลายสมัยรัชกาลท่ี 7  (พ.ศ. 2467-2475) มีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึน
ดังน้ี 

- ป พ.ศ. 2471 ปรับปรุงระเบียบและหลักสูตรการฝกหัดครู และ
หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมีอุปนิสัยและ
ความสามารถตางกันไดเลือกเรียนตามความสมัครใจ และชวยใหนักเรียนช้ันประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-ม.8) มีความพรอมดานวิชาการที่จะศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา 

- ป พ.ศ. 2471 ปรับปรุงวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการสอนวิชาพล
ศึกษา และโอนงานจัดการสอนพลศึกษาตามโรงเรียนตาง ๆ ไปข้ึนตรงตอกรมวิสามัญ
ศึกษา 

- ป พ.ศ. 2473 ไดต้ังกรมวิชาการ โดยรวมงานของกรมตําราและ
งานแผนกอื่น ๆ บางแผนกเขาดวยกัน 

ยกเลิกเก็บเงินศึกษาพลี (เงินท่ีเก็บจากชายฉกรรจ ทุกคนที่มีอายุ
ระหวาง 18-60 ป เพ่ือนําไปใชจายในกิจการของโรงเรียนประชาบาล) และให
กระทรวงการคลังมหาสมบัติจายเงินปละ 3 ลานบาทแทนเงินจํานวนนี้ 

- ป พ.ศ. 2474  ปรับปรุงกระทรวงธรรมการ  เพ่ือใหสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าของประเทศ โดยการยุบกรมสามัญศึกษา และกรมวิสามัญศึกษา 
กิจการท้ังปวง  ใหข้ึนตรงตอกรมศึกษาธิการ 

- ป พ.ศ. 2475 แกไขระเบียบวาดวยการควบคุมแบบเรียน เพ่ือ
สงเสริมการแตงแบบเรียนใหดีและมีมากข้ึน โรงเรียนจะเลือกใชแบบเรียนเลมใดก็ขอ
ความเห็นชอบของเจาหนาท่ีเปนป ๆ ไป  หากผูใดประสงคจะพิมพแบบเรียนสําหรับใช
ในโรงเรียน  ใหสงกระทรวงตรวจอนุมัติเทาน้ัน 

วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 คณะราษฎรเขายึดอํานาจเปล่ียน
ระบอบการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย  

2. การศึกษาไทยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย (พ.ศ.2475-
ปจจุบัน)  แบงออกเปน  2  ระยะคือ 
                   1. หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง -ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี  2 
(พ.ศ.2475-2493) 
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2. สมัยเร่ิมตนแนวคิดใหมในการจัดการศึกษาปจจุบัน(พ.ศ. 2 4 9 4 - 
ปจจุบัน) 

   2.1   หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง-ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 
2475-2493) 

  5 6เหตุการณตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาไทยระหวาง พ.ศ. 2475-
2493 

1. เหตุการณท่ีเกี่ยวกับแผนการศึกษาชาติ 
ระหวางป พ.ศ. 2475-2488  มีการประกาศใชแผนการศึกษา 2  ฉบับ 

คือ 
- พ.ศ. 2475  ประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 
- พ.ศ. 2479 ประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 

2. การศึกษาข้ันมหาวิทยาลัย 
- พ.ศ. 2476 ไดจัดต้ัง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง” โดย

อาศัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง พุทธศักราช 2476 
- พ.ศ. 2478  ประกาศใชพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พุทธศักราช 2477 ทําใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงอยูในสังกัดกรมมหาวิทยาลัย 
กระทรวงธรรมการ ยายไปสังกัดสภามหาวิทยาลัย 

3. การศึกษาฝายโรงเรียนราษฎร 
- พ.ศ. 2479  ประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พุทธศัก-              

ราช 2479 
4. การศึกษาประชาบาลหรือการประถมศึกษา 

- พ.ศ. 2476 รัฐบาลประกาศใช “พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล 
พุทธ-ศักราช 2475” กระทรวงธรรมการจัดการโอนโรงเรียนประชาบาลที่ต้ังอยูในเขต
เทศบาลใหเทศบาลบางจังหวัดไปจัดทําเอง 

- พ.ศ. 2478 กระทรวงธรรมการไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาท่ัวราชอาณาจักร  ทําใหการจัดการศึกษาประชาบาลขยายไปทั่วทุกตําบล
เปนคร้ังแรก 
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- พ.ศ. 2486  กระทรวงศึกษาธิการไดรับโอนการประถมศึกษาจาก
เทศบาลกลับมาดําเนินการอีกคร้ังหน่ึง 

- พ.ศ. 2487 กระทรวงศึกษาธิการไดทําความตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการโอนการประถมศึกษากลับไปใหเทศบาลจัดทําตอไป
ตามเดิม 

5. การมัธยมศึกษา  เหตุการณท่ีเกี่ยวกับการมัธยมศึกษามีดังตอไปน้ี 
- พ.ศ. 2475 กระทรวงธรรมการประกาศใชระเบียบการคัดเลือก

นักเรียนดวยการกําหนดอายุ ทําใหมีเกณฑสําหรับกําหนดอายุของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา คือ อายุระหวาง 12-20 ป 

- พ.ศ. 2480  กระทรวงธรรมการไดกําหนดโครงการตาง ๆ เพื่อให
การดําเนินงานทางการศึกษาสอดคลองกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 ปรากฏวา 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2480 
                               (1) มีการจัดต้ังโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมขึ้น 2 แหง ท่ี 
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสงขลา 
                               - พ.ศ. 2481  ไดเปดการสอนหลักสูตรแผนกอุดมศึกษาข้ึน  ใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง เพ่ือชวยใหนักเรียน
นักเรียนที่ตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และเปนผลอันสืบเน่ืองมาจากประกาศใช
แผนการศึกษาชาติพ.ศ 2479 อีกดวย 

6. ผลสืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารประเทศ เม่ือ 
พ.ศ.2476 รัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2475  ในป 
พ.ศ. 2491 ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2491 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาหลายประการ เชน โอนโรงเรียนประถมศึกษา
บางสวนใหเทศบาลเปนผูจัดการเรงรัดเกี่ยวกับการศึกษาผูใหญ  มีผลทําใหมีการจัดต้ัง  
“กรมประชาศึกษา” (กรมสามัญศึกษา)  ในป พ.ศ.2494 (สมบูรณ  พรรณนา ภพ, ม.ป.ป., 
หนา 45-460) 
                  2.1 สมัยเร่ิมตนแนวคิดใหมในการจัดการศึกษา-ปจจุบัน (พ.ศ.2494-
ปจจุบัน) 
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  เหตุการณเกี่ยวกับการศึกษาไทยระหวาง พ.ศ. 2494-ปจจุบัน 
- พ.ศ. 2494  ยกฐานะกองโรงเรียนประชาบาลเปนกรมประชาศึกษา 

ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติจัดต้ังโรงเรียนมัธยมสามัญศึกษา 
- พ.ศ. 2495  จัดต้ังกระทรวงวัฒนธรรม 

           จัดต้ังกรมวิชาการ 
         จัดต้ังหนวยศึกษานิเทศก 

- พ.ศ. 2497  ต้ังกรมฝกหัดครู 
- พ.ศ. 2499  พระราชบัญญัติสภามหาวิทยาลัยแหงชาติ พ.ศ. 2499 
- พ.ศ. 2500  แบงภาคการศึกษา 
- พ.ศ. 2501  ยุบกระทรวงวัฒนธรรม 
- พ.ศ. 2502  พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2502 
- พ.ศ. 2503  ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 
- พ.ศ. 2505  ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับท่ี 3) 
- พ.ศ. 2506  จัดต้ังสํานักงานวางแผนการศึกษา 
- พ.ศ. 2509  โอนโรงเรียนประชาบาลไปสังกัดองคการบริหารสวน 

จังหวัด 
- พ.ศ. 2515  ยุบรวมกรมสามัญศึกษากับกรมวิสามัญศึกษาเขาดวยกัน 
- พ.ศ. 2517  จัดต้ังทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ 
- พ.ศ. 2520  ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 โดยมี

จุดมุงหมายใหจัดการศึกษาตอเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อมุงสรางเสริมคุณภาพของพลเมืองให
สามารถดํารงชีวิตและ ทําประโยชนแกสังคมไทย 

ในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 จัดการศึกษาเปนระบบ 6: 3: 3 
คือ ระดับประถมศึกษาจัดตอนเดียวใชเวลาเรียน 6 ป ระดับมัธยมศึกษาจัดสองตอน คือ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป  ทําใหการศึกษาภาค
บังคับเหลือเพียง 6 ป 

- พ.ศ. 2521 ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เปนมหาวิทยาลัยเปดของประเทศไทยแหงท่ีสอง สอนโดยใชส่ือทางไกล ไดแก ส่ือ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และเอกสารที่นักศึกษาใชคนควาดวยตนเอง จึงมีความ
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แตกตางกับมหาวิทยาลัย   รามคําแหง คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไมมีการจัด
ช้ันเรียนในมหาวิทยาลัย 

- พ.ศ. 2522 มีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี 216 ต้ังกรมเพิ่มข้ึนในกระทรวงศึกษาธิการอีก 2 กรม คือ กรมการศึกษานอก
โรงเรียน เพื่อทําหนาท่ีเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา อุดหนุน สงเสริม ประสานงาน 
ใหบริการ และดําเนินงานในดานการศึกษานอกโรงเรียน กับสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ เพ่ือทําหนาท่ีเกี่ยวกับการวางแผนวิจัย  กําหนด  รักษาและเผยแพร
วัฒนธรรมแหงชาติ 

- พ.ศ.2524-2531 เปนชวงการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีเกิดข้ึน
จํานวนมาก ไดแก วิทยาลัยหัวเฉียว (2524) วิทยาลัยคริสเตียน (2526) วิทยาลัย         
ศรีโสภณ และวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (2527) วิทยาลัยสยามบัณฑิต และวิทยาลัยรังสิต 
(2528) วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยมิชช่ัน วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก และวิทยาลัย
พยาบาลเซนตหลุย (2529) วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร และวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2530) 
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยโยนก (2531) โดยในปพ.ศ. 2527 ไดมี
การยกฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยข้ึนเปนคร้ังแรก คือ 
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัย หอการคาไทย  และ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- พ.ศ. 2532 จัด ต้ังโรงเ รียนตามโครงการพระราชดํา ริพระบรม             
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยกรมสามัญศึกษานอมเกลาฯถวาย โรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีเปดใหมจํานวน 6 โรงเรียน ใหเปนโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ คือ 
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา จังหวัดนครพนม โรงเรียนมัธยมจุฑาวัชร จังหวัด
กําแพงเพชร โรงเรียนมัธยมวัชเรศร จังหวัดสุราษฎรธานี โรงเรียนมัธยมจักรีวัชร จังหวัด
สงขลา โรงเรียนมัธยมวัชรวีร จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนมัธยมบุษยนํ้าเพชร  
จังหวัดอุดรธานี 

- พ.ศ. 2533 จัดต้ังโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือโรงเรียนปยชาติพัฒนา ท่ีเขาชะโงก ตําบล
พรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อใหบุตรหลานของขาราชการทหารและ
ประชาชนที่อยูใกลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดเขารับการศึกษา 
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- พ.ศ. 2534 จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษารวมกับมหาวิทยาลัย ไดแก 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (ระหวางกรมสามัญศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา) และโรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยา (ระหวางกรมสามัญศึกษากับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต) 

- พ.ศ. 2535 ประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับ
ท่ี 2 (วิทยาลัยเกษมบัณฑิตและวิทยาลัยหัวเฉียว  ไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย) 

- พ.ศ. 2537 เปนการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูเปนสถาบันราชภัฎ เม่ือ
วันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537 วุฒิสภาผานความเห็นชอบเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 
2537 และประกาศใชอยางเปนทางการในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 
2538  ทําใหเกิดสถาบันการศึกษาแหงใหมคือ  สถาบันราชภัฏ  ต้ังแตวันท่ี 25 มกราคม 
พ.ศ. 2538  เปนตนไป 

- พ.ศ. 2540 ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับท่ี 16 
ซ่ึงมี  บทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษามากกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับท่ีเคยมีมา โดยในมาตรา 
81 บัญญัติใหรัฐตองจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวการศึกษาแหงชาติอันทําใหเปนปจจัยสําคัญใน
การปฏิรูปการศึกษา 

- พ.ศ. 2542 ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ท่ีถือเปน
กฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งจะมีสวนผลักดันอยางสําคัญ ในการ       
ปฏิรูปการศึกษาใหเกิด ผลสัมฤทธิ์ไดในสหัสวรรษใหมน้ี  (สมหมาย  จันทรเรือง, 2544, 
หนา 38-40) 

1.3  พัฒนาการดานการศึกษาของประเทศไทย 
 การศึกษาในประเทศไทยตั้งแตเ ร่ิมสถาปนาราชอาณาจักรไทย มีพื้นฐาน
เชนเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ในแถบตะวันออก คือ วัดและวังเปนสถาบันหลักในการจัด
การศึกษา และการศึกษามีขอบเขตจํากัดเฉพาะชนช้ันสูงหรือคนบางกลุมเทาน้ัน 
ภายหลังท่ีประเทศไทยเร่ิมเปดรับวัฒนธรรมตางชาติ เฉพาะอยางยิ่งชาติตะวันตก จึง
ได รับอิทธิพลการศึกษามาดวย ซ่ึงเห็นชัดเจนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญ ทําใหการศึกษาของไทยพัฒนาสู
ความทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศ และไดมีการสานตอจากพระบาทสมเด็จพระ
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มงกุฏเกลาเจาอยูหัว สงผลตอการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยใหกาวหนาและม่ันคง
ยิ่งข้ึนท่ีสําคัญ ไดแก การเกิดมหาวิทยาลัยเปนคร้ังแรกและมีการขยายการศึกษาไปสู
มวลชนอยางกวางขวาง 
 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 เปนระบอบประชาธิปไตย 
การศึกษาไดเขามาสูในระบบสากล รัฐธรรมนูญทุกฉบับตางใหการรับรองสิทธิดาน
การศึกษาของประชาชนไวดวย แตท่ีเดนชัด คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ท่ีมีบทบัญญัติใหจัดทํากฎหมายการศึกษาแหงชาติ เพื่อเปนกฎหมายท่ีรองรับการ
ปฏิรูปการศึกษา ท้ังในดานการปรับปรุงโครงสรางการบริหารการศึกษา  การปรับปรุง
กระบวนการจัดการศึกษา และมาตรการในการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงทําใหเกิด
พัฒนาการที่สําคัญ ไดแก การจัดต้ังกระทรวงใหมทางการศึกษา การจัดต้ังสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท่ีมีผลให
การบริหารการศึกษา มีอิสระและคลองตัว การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงใหม จากผูสอน
หรือ ครูเปนศูนยกลางเปนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมีการปฏิรูปวิชาชีพครูและปฏิรูปการ
เรียนรู อันเปนปจจัยสําคัญตอการปฏิรูปการศึกษา และเกิดพัฒนาการทางการศึกษา
อยางตอเน่ืองไปสูสหัสวรรษใหม  (สมหมาย  จันทรเรือง, 2544, หนา 6-7) 
 ประเทศไทยในอดีตกาล ต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีไดพยายามปรับตัว 
และมีการพัฒนาการในทุก ๆ ดานรวมทั้งดานการศึกษา เพื่อสามารถแขงขันใน
ประชาคมโลกได ดังจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงดังตอไปน้ี 
 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 (พ.ศ.2054) ไดมีการตัดสินใจเปนคร้ังแรกวา ตองมี
การปรับตัวเพื่อทําการคากับประเทศโปรตุเกส ยอมใหโปรตุเกสเชาท่ีเมืองมะละกาของ
ไทย ในขณะนั้นเพื่อทําการคาขาย 
 สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ.2147) ทรงยอมใหฮอลันดา (เนเธอรแลนด) 
เขามาติดตอคาขาย 
 สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ.2205) ไดรับคอนสแตนติน เยรากี ฟอล
คอน พอคาสัญชาติกรีก เขามาชวยบริหารประเทศ ตอมาไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิ
เปนเจาพระยาวิชาเยนทร 
 สมัยรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงตัดสินพระทัย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบการบริหารราชการอยางสําคัญ โดยนํารูปแบบตะวันตกเขาใช
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แทนระบบจตุสดมภ (เวียง วัง คลัง นา) มีการจัดต้ังกระทรวง 12 กระทรวง ซ่ึงเปนทาง
แยกสําคัญไปสูการพัฒนาประเทศ 
 กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปพ.ศ.2475 การจัดการศึกษาในประเทศ
ไทย ไดยึดถือ “โครงการศึกษา” ซ่ึงประกาศเปนพระบรมราชโองการ และมีฐานะเปน
กฎหมายเปน  แนวทางการจัดการศึกษามาต้ังแต พ.ศ. 2441 (รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว) ตอมา เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด 
จึงไดมีการจัดการศึกษาตามแนวรัฐธรรมนูญ โดยยึดถือ “แผนการศึกษาชาติ” หรือ 
“แผนการศึกษาแหงชาติ” และกฎหมายการศึกษา  เฉพาะเรื่องตาง ๆ ตลอดจน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ เปนแนวทางใน
การจัดการศึกษา 
 เม่ือเปลี่ยนการปกครองใหม ๆ รัฐบาลพระยามโนปกรณนิติธาดา ไดกําหนด 
แผนการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2475  ซ่ึงมีจุดมุงหมายดังตอไปน้ี 

ก) ใหพลเมืองไทยไดรับการศึกษาพอเหมาะแกอัตภาพของตน คือ พอสมควร
แกปญญาและทุนทรัพย 

ข) จัดการศึกษาท้ังสามสวนใหพอเหมาะกัน คือ จริยศึกษา อบรมใหมีศีลธรรม
อันดีงาม เห็นประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนตน พุทธิ ศึกษา ให มีปญญาความรู
ความสามารถ พลศึกษา  ฝกหัดใหเปนผูมีรางกายแข็งแรง  อนามัยสมบูรณ  มีนํ้าใจเปน
นักกีฬา 

ค) ใหการศึกษาท้ังสายสามัญและสายวิสามัญ เพ่ือประกอบอาชีพใหเปน
ประโยชนแกบานเมือง สามัญศึกษา ประกอบดวยช้ันประถม 1-4 มัธยมตน 1-4 และ
มัธยมปลาย 5-8 วิสามัญศึกษา จัดสอนวิชาชีพ เชน กสิกรรม หัตถกรรม และ           
พาณิชยกรรม ตอมา เม่ือพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ไดเปนนายกรัฐมนตรี ไดมี
การประกาศใช แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2479 ซ่ึงไดกําหนดความมุงหมายไววา “ให
พลเมืองทุกคนไดรับการศึกษาเพื่อจะไดทําหนาท่ีพลเมืองตามระบอบรัฐธรรมนูญได
เต็มท่ี”  โดย 
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ก)  เปลี่ยนแปลงช้ันเรียนสายสามัญศึกษา ใหช้ันมัธยมปลายจบเพียงมัธยมปท่ี 6 
แทนที่จะเปนมัธยมปท่ี 8  สําหรับผูท่ีประสงคจะเรียนตอข้ันอุดมศึกษา  จัดใหมีช้ันเตรียม
อุดมศึกษาข้ึน 

ข)  จัดอาชีวศึกษา ไวรับนักเรียนเมื่อจบช้ันประโยคประถม มัธยมตน  (มัธยมปท่ี 
3) และมัธยมปลาย (มัธยมปท่ี 6) 

 พัฒนาการของการศึกษาไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                 
ภูมิพลอดุลยเดช  
 ในชวงหาทศวรรษแหงการครองราชยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระหวาง
ป พ.ศ. 2489-2539 เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยไดพัฒนาการศึกษาเปนอันมากท้ังดาน
ปรัชญา แนวคิด โครงสรางระบบการศึกษา ระบบการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน     
 ระยะแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เถลิงถวัลยราชสมบัติ ประเทศไทยอยู
ในชวงของการพัฒนาประเทศหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ระยะนั้นนานาประเทศได
พยายามหาวิธีปองกันและระงับสงครามที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนแสวงหาความ
รวมมือระหวางประเทศเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ในปพ.ศ.2490 ไดมีการจัดต้ัง
องคการสหประชาชาติ ประเทศไทยไดเขาเปนสมาชิกในปดังกลาว  
 ในชวงหาปแรกของการครองราชย ประเทศไทยยังคงใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.
2479 ซ่ึงกําหนดความมุงหมายไววา “ใหพลเมืองทุกคนไดรับการเลือกเพ่ือจะไดทํา
หนาท่ีพลเมืองตามระบอบรัฐธรรมนูญไดเต็มท่ี” และนับต้ังแตเสด็จข้ึนครองราชยจนถึง
กอนมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงอยูในชวงพ.ศ.2489-
2503 ไดประกาศใชแผนการศึกษาชาติเปนแนวทางในการจัดการศึกษาดังตอไปน้ี 
 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2494 กําหนดไววา “รัฐมีความมุงหมายใหพลเมืองไดรับ
การศึกษาพอเหมาะแกอัตภาพ” กลาวคือใหบุคคลไดรับการศึกษาตามควรแกสติปญญา
และทุนทรัพย แผนการศึกษาแหงชาติฉบับน้ี กําหนดเพียง “ใหพลเมืองไดรับการศึกษา” 
โดยมิไดเนนคําวา “ทุกคน” เน่ืองจากเร่ิมมีการขยายการศึกษาภาคบังคับเปน 7 ป ซ่ึงรัฐ
จะขยายไปพรอมกันทีเดียวทั้งหมดไมได จึงไมอาจเนนจัดการศึกษา “ใหพลเมืองทุกคน” 
ไดเหมือนแผนการศึกษาแหงชาติฉบับกอน ๆ  
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 แผนการศึกษาชาติพ.ศ.2494 กําหนดองคแหงการศึกษาเปนแนวการจัด
การศึกษาเพิ่มข้ึนเปน 4 ประการ คือ จริยศึกษา พลศึกษา พุทธิศึกษา และหัตถศึกษา 
และแบงการศึกษาเปน 5 ระดับ คือการศึกษาข้ันอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
เตรียมอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาช้ันสูงและอุดมศึกษา  นอกจากน้ียังไดจัดการศึกษา
พิเศษและการศึกษาผูใหญ โดยจะมีจุดมุงหมายใหประชาชนอานออกเขียนได และมุง
สงเสริมอาชีพความเปนอยูของประชาชนใหสูงข้ึน 
 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 หลังจากการปฏิวัติในเดือนตุลาคม พ.ศ.
2501 คณะปฏิวัติไดปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับนโยบายที่กําหนดไว     
 พ.ศ. 2502 คณะปฏิวัติประกาศต้ังสภาการศึกษาแหงชาติ โดยออกเปน
พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแหงชาติ และมอบหมายใหปรับปรุงแผนการศึกษา
นําเสนอคณะรัฐบาล   
 ตอมารัฐบาลไดประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 ซ่ึงเปนแผนฉบับ
แรกที่ใชคําวา “แหงชาติ” จัดทําข้ึนเพื่อสนองความตองการของบุคคลและสังคมโดน
สอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและแผนการปกครองประเทศ   
 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2503 กําหนดวา “รัฐมีความมุงหมายใหพลเมืองทุก
คนไดรับการศึกษาตามควรแกเอกัตภาพ” ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ เพราะ
แผนนี้กําหนดใหเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองหาทางสนับสนุนบุคคลท่ีขาดแคลนทุนทรัพย
ใหไดเรียนสูงสุดตามควรแกสติปญญาความสามารถ 
 การจัดการศึกษาในแผนนี้กําหนดใหมีองคส่ีคลายคลึงกับแผนการศึกษาชาติ 
พ.ศ.2494 โดยแบงการศึกษาออกเปน 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยมุงขยายการศึกษาภาคบังคับเปน 7 ป แตมิไดบังคับทุก
ทองท่ี พยายามขยายการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหกวางขวางเพื่อตอบสนองความ
ตองการกําลังคนระดับกลางสายอาชีพเพ่ือพัฒนาประเทศสนับสนุนใหผูมีความสามารถ
ไดเรียนตอในระดับสูง รวมท้ังมีการจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะหใหแก
ผูดอยโอกาสดวย 
 แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษาในชวงพ.ศ.2504-2539  
 ระยะที่ 1 (พ.ศ.2504-2509)  
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  ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 รัฐบาลไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2504-2509) โดยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ พ.ศ.2504-2506 และ 
พ.ศ. 2507-2509 ในระยะแรกน้ันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนพัฒนาการศึกษายังมีการ
ประสานสัมพันธกันนอยมาก  เน่ืองจากการพัฒนาการศึกษาอยูในความรับผิดชอบของ
สภาการศึกษาแหงชาติสวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจอยูในความรับผิดชอบของสภาพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติรับผิดชอบ  โดยมุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  นอกจากน้ียังไดรวม
แผนพัฒนาสังคมในดานสาธารณูปการ ประชาสงเคราะหและสาธารณสุขไวดวย แตไมได
กําหนดนโยบายและโครงการพัฒนาการศึกษาไวเพียงแตกําหนดยอดวงเงินงบประมาณ
ท่ีจะใชในการจัดการศึกษาเทาน้ัน 
  สําหรับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ไดผนวกเปนสวนหน่ึงใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ระยะที่ 2 เน่ืองจากรัฐบาลเห็นวาการพัฒนา
ประเทศดานเศรษฐกิจและสังคมจะไมบรรลุผล  ถาหากประชาชนยังขาดการศึกษา การ
วางแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจจึงจําเปนตองประสานกันและมี
สวนสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
 ระยะที่ 2 (พ.ศ.2510-2514)  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2510-514) มุงท่ี
จะเพ่ิมรายได และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนใหสูงข้ึน และเพิ่ม
สาระสําคัญ คือ มุงเนนความสําคัญของการพัฒนาสังคมเพื่อใหระบบสังคมเจริญกาวหนา
ควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ใหความสําคัญดานพัฒนากําลังคนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การวางแผนการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการดานกําลังคน  

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2510-2514) ไดกําหนด
นโยบายสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาไวโดยมีสาระสําคัญคือ จัดการศึกษาใหสัมพันธ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยคํานึงถึงความตองการดานตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการดานกําลังคน ตลอดจนความรูและเทคนิคในการพัฒนา
สาขาตาง ๆ ขยายการศึกษาภาคบังคับ เนนหนักในการผลิตกําลังคนระดับกลาง ท้ังดาน
ปริมาณและคุณภาพ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สงเสริมการศึกษาของโรงเรียนราษฎร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ระยะที่ 3 (พ.ศ.2515-2519)  
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  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2515-2519) ได
ขยายขอบเขตของแผนใหครอบคลุมไปถึงนโยบายดานการวางแผนครอบครัวและการมี
งานทํา  นอกจากน้ันยังมีการประสานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาสังคม
ใหใกลชิดยิ่งข้ึน  

สวนแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2515-2519) เนนหนัก
ดานการเตรียมประเทศชาติใหพรอมกาวสูยุคอักษรศาสตรและเทคโนโลยี  รวมท้ังการ
แกปญหาดานคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง โดยไดกําหนด
นโยบายการพัฒนาการศึกษาสวนรวมไว คือ ปรับปรุงการศึกษาใหสัมพันธกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม    
 การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2517   
  เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว จนเปนท่ีประจักษวาการศึกษาไทยไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของสังคมได จึงจําเปนตองแสวงหาแนวทางใหมในการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพการณ แนวคิดดังกลาวไดรับการกระตุนมากข้ึนหลังจากท่ีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองคร้ังสําคัญในประเทศไทย 
  เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 รัฐบาลจึงเห็นความจําเปนที่จะตองมีการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือใหการศึกษามีบทบาทในการพัฒนาคน แกปญหาสังคม เสริมสราง
และนําประเทศชาติไปสูสังคมท่ีพึงประสงค 
  พ.ศ.2517 คณะรัฐมนตรีไดแตงต้ัง “คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูป
การศึกษา” ทําหนาท่ีพิจารณาเสนอแนวทางการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา ท้ังใน
ระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และลักษณะอื่น ๆ ใหเหมาะสมกับกาลสมัย เพ่ือให
สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย 
  การวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ไดพิจารณาการศึกษาท้ังระบบ
ท้ังกระบวนการโดยไมถือวาการศึกษาดํารงอยูดวยตนเองตามลําพัง  หากแตวางอยูบน
พื้นฐานโครงสรางของเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ และถือ
วาการศึกษาเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญอยางยิ่งในการแกปญหาของชาติ และโนมนํา
สังคมไทยไปในแนวทางอันพึงประสงคได การวางพื้นฐานในการปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ี 
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นับไดวาเปนการปฏิรูปการศึกษาท่ียังไมเคยทํามากอนนับต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตน
มา 
  คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษาไดเสนอแนวทางปฏิรูป
การศึกษาตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติแตงต้ัง “คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา” เพ่ือจัดทํารายละเอียด 
แนวทางปฏิบัติของหลักการและขอเสนอของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูป
การศึกษา แลวเสนอใหคณะกรรมการบริหารสภา-การศึกษาแหงชาติพิจารณานําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตอไป 
 ระยะที่ 4 (พ.ศ.2520-2524)  
  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 

ระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2020 แบงเปน 2 ระบบ 
คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน แบงเปน 4 ระดับ คือ กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน การจัดการศึกษาในแตละระดับ
อาจจัดในลักษณะและประเภทตาง ๆ เชน การฝกหัดครู การอาชีวศึกษา การศึกษา
วิชาชีพพิเศษ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาสงเคราะห และการศึกษาพิเศษ เปนตน 

โครงสรางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2503 ท่ีสําคัญคือ เปลี่ยนประถมศึกษาจาก 7 ป เปน 6 ป โดยจัดเปนตอนเดียว และ
เปลี่ยนมัธยมศึกษาจาก 5 ป เปน 6 ป โดยจัดเปนมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป หรือเรียกวา ระบบ 6-3-3 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2520 เร่ิมใชพรอมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2520-2524) ซ่ึงมี
วัตถุประสงคท่ีจะเรงพัฒนาการศึกษาทุกระดับและประเภทใหเหมาะสมกับสภาพท่ี
แทจริงของประเทศ และตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐาน โดยกําหนดนโยบายและ
แผนการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูป
การศึกษาเปนสวนใหญ 
 ระยะที่ 5 (พ.ศ.2525-2529)  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) ได
กําหนดจุดประสงคในการพัฒนาประเทศ “แนวใหม” โดยการปรับระบบเศรษฐกิจของ
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ประเทศใหสามารถรับสถานการณเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ในขณะเดียวกันก็จะ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม ใหมีการกระจายผลการพัฒนาใหถึงมือชาวชนบทที่
ยากจนใหท่ัวถึง และประสานงานพัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลองกับการบริหารความมั่นคง
ของประเทศ 

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 5 มุงพัฒนาการศึกษาท้ังดาน
ปริมาณและคุณภาพ โดยมุงใหการศึกษาเปนการเสริมสรางบุคคลใหมีความรู ความคิด 
และความสามารถในการประกอบอาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรม ตลอดจนมีพลานามัย
สมบูรณ รักและธํารงศิลปะความเปนไทยไวตลอดจนกอใหเกิดสํานึกในการอยูรวมกันใน
สังคมอยางสันติสุข ตามวิถีทางประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริยเปนประมุข                         
 ระยะที่ 6 (พ.ศ.2530-2534)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2530-2534) 
กําหนดเปาหมายการพัฒนา 2 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจและดานสังคม ดานเศรษฐกิจ มี
เปาหมายจะรักษาระดับการขยายตัวใหเพียงพอที่จะรับรองกําลังแรงงานใหมท่ีจะเขาสู
ตลาดแรงงานมากขึ้น สวนดานสังคมมีเปาหมาย คือ มุงพัฒนาคุณภาพของคนเพื่อให
สามารถพัฒนาสังคมใหกาวหนามีความสงบสุข และเปนธรรม  สําหรับแผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2530-2534) เปนแผนที่มุงพัฒนาบุคคลใหมีความรู 
ความคิด คุณธรรม พลานามัยท่ีสมบูรณ มีทักษะในการประกอบอาชีพ เปนสมาชิกท่ีดี
ของสังคม และเปนกําลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 ระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2539)  

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2535 มีเปาหมายในการจัดการศึกษาท่ี
มุงเนนการพัฒนาบุคคล 4 ดาน คือ ดานปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม โดยเร่ิมมีผลใช
บังคับในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) ซ่ึง
มุงใหความสมดุลแกการพัฒนาทุก ๆ ดาน กลาวคือ มุงรักษาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอัตราท่ีเหมาะสม และมีเสถียรภาพควบคูไปกับการกระจายรายไดท่ีเปน
ธรรมสูประชากรสวนใหญของประเทศ ขณะเดียวกันก็มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอม ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติมิใหเส่ือมโทรม 

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) มีแนวคิดท่ีจะ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของพลเมือง โดยเนนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ปญญา 
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และสุขภาพพลานามัยสมบูรณ มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถ
พึ่งตนเอง และดํารงชีวิตไดอยางเปนสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2540, หนา 14-23) 

  5 8แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 7 มีนโยบายและแนวทางพัฒนา
การศึกษาที่เรงดวน โดยจะเห็นไดจากการจัดการศึกษาของประเทศ ท่ีผานมาไดมีการ
พัฒนาข้ึนมาระดับหน่ึงท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ แตก็ยังมีปญหาและอุปสรรคอยู
หลายประการ และมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาแหงชาติท้ังในแงของ
หลักการ ความมุงหมาย แนวนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือใหสนองความ
ตองการในการพัฒนาประเทศในอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังน้ัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหม
ข้ึน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดใหความ เห็นชอบในหลักการแลว พรอมกันนั้นได นํามาใชเปน
แนวทางในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) นโยบายใน
แผนดังกลาวท่ีเปนเร่ืองเรงดวนและควรใหความสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2535, หนา 1-4)  มีดังนี้ 

1. เรงปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ใหหนวยงานการศึกษาในสวนภูมิภาคและ
สถานศึกษามีอํานาจในการบริหารและการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน รวมถึงการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการเงินและงบประมาณ และใหหนวยงานบริหารสวนกลาง
ทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการวางแผนระดับชาติ การสงเสริมมาตรฐานการศึกษา 
การรับรองวิทยฐานะ การคุมครองผูรับการศึกษา และการใหขอสนเทศทางการศึกษาแก
สาธารณะ รวมท้ังใหชุมชนและประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา 

การดําเนินงานจะตองใหมีคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัด ซ่ึงมีผูแทน
องคกรเอกชน และองคกรทองถิ่นรวมเปนกรรมการเพื่อวางแผนและจัดการศึกษาของ
จังหวัดใหมีประสิทธิภาพ ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ให
เอื้อตอการใชทรัพยากรและ การปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ท้ังในระดับชาติ 
ภูมิภาค ทองถิ่นและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนใหสถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล  มี
ระบบและโครงสรางการบริหารที่เปนอิสระโดยอยูในกํากับ 
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2. เรงปฏิรูปการฝกหัดครูและการใชครูท้ังในดานการผลิตครู การพัฒนาครูและ
มาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ือใหไดคนเกง คนดี เขาสูอาชีพครู มีระบบการผลิตและพัฒนาครู
อยางตอเน่ืองและ   มีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐานวิชาชีพท่ีทําใหครูเกิดความภาคภูมิใจ
และเปนที่ยอมรับของสังคม 

การดําเนินงานจะตองพัฒนาวิทยาลัยครูจํานวนหนึ่งใหเปนสถาบันเฉพาะ
ทางที่มีความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพครู เปนสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเปนศูนย
วิชาการของวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบการผลิตครูท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสังคม 
มีเจตคติและอุดมการณของความเปนครูอยางแทจริง พัฒนาระบบการเลือกสรรและสราง
แรงจูงใจ เพื่อใหคนดีคนเกงเขามาเรียนและเขาสูอาชีพครู ปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคคลในสายวิชาชีพครูใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของงานอาชีพครูรวมทั้งจัดระบบ
การพัฒนาครูท้ังกอนประจําการและระหวางประจําการ  เพ่ือใหครูทุกคนไดมีโอกาส
พัฒนาอยางตอเน่ือง 

3. เรงสนับสนุนและขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเด็กทุกคนไดเรียนใหถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  เ พ่ือยกระดับคุณภาพของพลเมืองให สูง ข้ึน  ให มีความรู
ความสามารถท่ีจะนํามาใชในการดํารงชีวิตอยางราบรื่น ภายใตเง่ือนไขของความ
เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

ในการดําเนินงานจะตองเรงดําเนินการ และสนับสนุนงบประมาณในเรื่องการ
จูงใจใหนักเรียนเขาเรียนมากข้ึน เชน การใหทุนการศึกษา การแจกอุปกรณการศึกษา 
การสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน การประชาสัมพันธใหผูปกครองและเด็กเห็น
ความสําคัญของการศึกษารวมทั้งเรงจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในทุกรูปแบบ 
เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนที่เรียนไมจบช้ันมัธยมศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาตนเองใหเปน
ผูมีความรูความสามารถไมนอยกวาผูจบช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

4. เรงจัดและขยายบริการระดับกอนประถมศึกษาใหกวางขวางอยางมีคุณภาพ
เพ่ือใหเด็กทุกคนมีโอกาสเขารับบริการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนประถมศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 

ในการดําเนินงานจะตองมีการขยายการจัดศูนยพัฒนาเด็กใหกวางขวาง เปด
ช้ันเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษาใหครบถวน ประสานและรวมกับเอกชนในการจัดช้ัน
อนุบาลใหมากข้ึน 
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5. เรงสงเสริมและสนับสนุนและประสานใหเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน 
ตลอดจนสรางผูนําชุมชนใหมอยางตอเน่ือง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีมีความ
ยืดหยุน หลากหลายในรูปแบบและวิธีการใหสอดคลองกับความตองการของบุคคล 
ชุมชน และสังคม ท้ังสามารถจัดการศึกษาใหมีลักษณะตอเน่ืองตลอดชีวิต 

ในการดําเนินงานจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
และ   องคกรเอกชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาแหลง
ความรูขอมูล  ขาวสารการรับและปรับใช ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกัน
และกัน ซ่ึงมีลักษณะเปนเครือขายการเรียนรู 

6. เรงจัดและขยายบริการการศึกษาขอมูลทุกระดับและประเภทการศึกษา 
เพื่อใหผู ท่ีมีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ รวมท้ังกลุมผูเสียเปรียบทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไดรับบริการการศึกษาอยางทั่วถึง  โดยเฉพาะการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

ในการดําเนินงานจะตองจัดและขยายการจัดบริการการศึกษาท้ังในลักษณะ
การจัดใหผูท่ีมีปญหาดังกลาว ไดเรียนรวมในสถานศึกษาโดยทั่วไป และการจัดต้ังเปน
สถานศึกษาข้ึนมาโดยเฉพาะตามความจําเปน ตลอดจนใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ 
เพ่ือเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาของกลุมบุคคลดังกลาว 

7. เรงพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยปรับปรุงและสงเสริม
การเรียนการสอนทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคใหม และใหนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การพัฒนาเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาประเทศและการรักษาดุลยภาพของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม 

ในการดําเนินงานจะตองพัฒนาหลักสูตร เน้ือหาสาระและกระบวนการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโดยเฉพาะระดับตํ่ากวาอุดมศึกษา ใหเนน
กระบวนการคิดวิเคราะหและแกปญหา รวมทั้งการศึกษาคนควาขอเท็จจริง และการ
นําไปประยุกตใชในชีวิต ประจําวัน และกําหนดใหผูเรียนทุกคนไดเรียนวิชาคณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตรจนถึงระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย สรางแรงจูงใจใหผูท่ีมีความถนัด
ทางดานวิทยาศาสตรไดเรียนทางดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์มากข้ึน สนับสนุนให
สถาบันอุดมศึกษาผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเพียงพอกับการ
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พัฒนาประเทศ รวมท้ังสรางขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจําเปนให
เกิดข้ึนในประเทศไทยและสงเสริมใหมีการเผยแพรขาวสารขอมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหประชาชนไดรับรูอยางรวดเร็วกวางขวางและท่ัวถึง 

8. เรงสงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพใหกวางขวาง
มากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาท่ีเปนความตองการของกลุมคน  และการฝกอบรม
ดานตาง ๆ 

ในการดําเนินงานจะตองสงเสริมบรรยากาศการลงทุนทางการศึกษาของ
เอกชนนับต้ังแตการปรับบทบาทของรัฐจากการควบคุมใหเปนการสงเสริมและสนับสนุน
ทางดานวิชาการ และทรัพยากรตามความจําเปน ตลอดจนปรับปรุงและยกเลิก
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไมกอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาการศึกษาของภาคเอกชน 
รวมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานประกอบการตาง ๆ จัดบริการการศึกษาและ
ฝกอบรมเพื่อปรับกําลังคนใหเหมาะสม และเพื่อปรับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนและสงเสริม
สนับสนุนการวิจัยพ้ืนฐานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อันนําไปสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

9. เรงระดม จัดสรร เพ่ือใชทรัพยากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ให
หนวยงานการศึกษาประสานกับการวางแผนและดําเนินงานที่เกี่ยวกับการระดมทรัพยากร
จากแหลงตางๆ  มาใชประโยชนทางการศึกษาใหมากท่ีสุด จัดสรรงบประมาณการศึกษา
ของรัฐ โดยใหความสําคัญแกการศึกษาภาคบังคับการขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การ
จัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม การสงเสริมการเรียนรูของ
ชุมชน รวมท้ังการวิจัยและพัฒนามากกวาการขยายการจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ไดยึดความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหลัก คือยึดการพัฒนา “คน” แตมี
รายละเอียดท่ีแตกตางกันไป  ก็คือ ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนดานการศึกษาเนนหนักลง
ไปท่ีคน ซ่ึงมีประเด็นที่นาสนใจ 4 เร่ืองใหญ ๆ ดังน้ี 
 ประเด็นที่ 1 เปนแผนแหงความหวังและอนาคตของการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ขณะน้ีประเทศไทยอยูในฐานะที่ดอยกวาประเทศเพื่อนบานอยางมาก โดย
ประเทศมาเลเซียไดพัฒนานําหนาไทยไปไกลมาก แตท่ีเหนือกวาน้ันก็คือ ประเทศ
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สิงคโปร ซ่ึงพัฒนาไปไดไกลกวาประเทศไทย 50 ปแลว แมแตประเทศเวียดนามก็มี
ความกาวหนาในเร่ืองการพัฒนาคนสูงกวาประเทศไทย คนเวียดนามมีอัตราสวนการ
เรียนตอในชั้นมัธยมศึกษามากกวาไทย เพราะฉะนั้น แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  
ฉบับท่ี 8  จึงเปนแผนแหงความหวัง และเปนแผนแหงอนาคตของเรา 

แผนแหงความหวังและอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 เดิมเรามุงไปที่การพัฒนาประเทศ โดยลืมเร่ืองการพัฒนาคุณภาพคน แตในแผน
น้ีจะเนนมากในเร่ืองคุณภาพของคน การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนอยูแลว ฉะน้ัน 
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 จึงมุงหวังใหทุกหนวยงานการศึกษานําแผน
ฉบับน้ีไปสูการปฏิบัติ โดยใชการศึกษาเขามาเปนกระบวนการพัฒนาศักยภาพคน 
เพ่ือใหคนไทยมีคุณภาพ และคนที่มีคุณภาพก็จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
 ประเด็นที่ 2  วิสัยทัศนของการศึกษาไทย  ไดกําหนดไว 3 ประเด็น คือ 

1)  พัฒนามนุษยท่ีสมบูรณ การศึกษามุงพัฒนาคนที่สมดุลท้ังรางกาย ปญญา  
จิตใจ และสังคม  ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 3 เร่ือง คือ 

 
                                                                               การพัฒนา 
                                   ประเทศ 
 
                        คุณภาพ 

     ของคน 
 

การศึกษา 
 

                

แผนฯ 8 
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(1) พัฒนาใหคนไทยมองกวาง คิดไกล ใฝดี เปนผูใฝการเรียนรู รูจักคิดและ
วิเคราะห ใชเหตุและผลเชิงวิทยาศาสตร  มีความคิดรวบยอด  มีจินตนาการ  และ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

(2) พัฒนาคนไทยใหมีวินัยในตนเอง รับผิดชอบท้ังตอตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม  เคารพและรักษากฎเกณฑของสังคม 

(3) พัฒนาคนไทยใหมีความรูความสามารถและทักษะท่ีจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน เชน ภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร เห็นความสําคัญ
ของวิทยาการสมัยใหมควบคูกับภูมิปญญาไทย  

2) การศึกษาสอดคลองกับวิถีชีวิต การศึกษาท่ีจัดใหควร สอดคลองกับความ
ตองการของบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สอดคลองกับความเปนจริงในวิถีชีวิต
ของคนกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและคุณคาในสังคมไทย เ พ่ือเสริมสรางความ
เจริญเติบโตอยางสมดุลท้ังดานสังคม การเมือง การปกครอง รวมท้ังความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศใหสามารถรวมมือและแขงขัน อันจะทําใหมีการ
กระจายรายไดไปสูภาคชนบทมากขึ้น เปนการขจัดชองวางทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เพ่ิมศักยภาพของมนุษย โดยเฉพาะการศึกษาจะตองสรางคนใหรูจักการสราง
งานดวยตนเองมีโอกาสมีงานทําอยูในทองถิ่นของตนเอง 

เดิมการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับผูจัดในระดับกระทรวงเปนคนคิดและออกแบบ 
โดยไมคํานึงถึงความตองการของผูเรียน ซ่ึงเปนความเขาใจผิด ความจริงแลวการศึกษา
เปนเร่ืองของทุกคน เปนสิทธิของผูเรียนท่ีจะเรียนรู ถาเราแกปญหาน้ีไมตกก็จะพบกับ
ปญหาเด็กหนีเรียนหรือออกจากโรงเรียน เพราะเบื่อหนายการเรียนการสอนในหองเรียน
ซ่ึงไมตรงกับความตองการของพวกเขา 

การศึกษาจะตองสอดคลองกับความตองการของชุมชน สังคม และประเทศ 
และการศึกษาน้ันจะตองเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ถาสังเกตใหดีจะ
พบวาเราเรียนเรื่องส่ิงแวดลอมโดยการทองจํา แตไมสนใจแกปญหานํ้าเสียหนาโรงเรียน 
หรือแมแตกระทรวงผูกําหนดหลักสูตรก็ยังปลอยใหมีนํ้าเสียอยูในกระทรวงเชนกัน 

3) แนวคิดหรือกระบวนทัศนในการพัฒนาการศึกษา จําเปนตองปรับเพ่ือใหการ
จัดการศึกษาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีพึงประสงค ดังน้ี 
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(1) การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนรูจักการเรียนรู รูวิธีแสวงหา
ความรูดวยตนเอง ในรูปแบบและวิธีการหลากหลายตอไปได และรักท่ีจะเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต  ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งตอสังคมยุคขอมูลขาวสารและสังคมแหงการ
เรียนรู 

การเรียนในยุคตอไปจะตองเปนการเรียนตลอดชีวิต เปนการเรียนรูดวย
ตนเองไมใชการเรียนรูแบบมีคนสอน คนสอนจะชวยไดเพียงชวงหน่ึงของชีวิต แต
ตลอดเวลาท้ังหมดของชีวิตจะตองเรียนดวยตนเอง 

(2) เปนการศึกษาท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เรียนตามความ
ตองการของผูเรียน ไมใชเรียนตามความตองการของครู หรือของกระทรวงศึกษาธิการ                         
และใหโอกาสผูเรียนมีบทบาทในการพัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพ ใหไดรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานแทนการจัดตามศักยภาพของผูจัดหรือหนวยงานท่ี
จัด และตระหนักถึงสิทธิท่ีประชาชนพึงไดรับบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนอยางนอย 

(3) มีรูปแบบการศึกษาท่ี ใหทางออกและทางเลือกท่ีดีแกทุกคน เพื่อสนอง
ความตองการ ความสามารถ และความถนัดของผู เ รียน ตลอดจนขอจํากัดและ
คุณลักษณะที่แตกตางของบุคคล ไมใชถนัดอยางหน่ึงแตตองเรียนอีกอยางหน่ึง แม
ผูเรียนจะมีทางเลือกในการศึกษา  มากข้ึน แตตองเนนใหผูเรียนรูจักใชวิจารณญาณใน
การเลือกชองทางที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ และวุฒิภาวะ
ความเปนมนุษยมากกวาการมุงไดวุฒิบัตรเปนสําคัญ 

(4) ระดมสรรพกําลังทุกสวนในสังคมเพื่อการศึกษา ทุกสวนของสังคมทั้ง   
ครอบครัว ชุมชน รัฐ เอกชน องคกรเอกชน ส่ือมวลชน จะตองตระหนักถึงความ
รับผิดชอบรวมกันในการจัดการศึกษาทุกข้ันตอน แทนการผลักภาระใหเปนความ
รับผิดชอบของรัฐอยางเดียว แตรัฐตองมีเจตจํานงแนวแนท่ีจะสนับสนุนการลงทุน และ
สรางโอกาสใหเอื้อตอการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางตอเน่ืองและจริงจัง เพราะ
การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศ เปนโครงสรางพื้นฐานทางสติปญญาท่ี
สัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลและความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยสวนรวมดวย 
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ถาจะทําความฝนใหเปนจริง เราจะตองพยายามระดมทุกสวนของสังคม
เพื่อการศึกษาหรือ “ทุกคนเพื่อการศึกษา” (All for Education) ภายใตแนวคิดท่ีวา 
“การศึกษาสําหรับทุกคน”  (Education for All) 

ประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตรท่ีจะทําใหไปถึงวิสัยทัศน ส่ิงที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติก็ดี แผนพฒันาการศึกษาแหงชาติก็ดี หรือแผนปฏิบัติการของ
หนวยปฏิบัติ เชน กระทรวงศึกษาธิการ จะมีการนําไปสูการปฏิบัติเปนผลสําเร็จหรือไม 
ข้ึนอยูกับการที่จะตองทํารายละเอียดของวิสัยทัศนใหชัดเจนและสมบูรณวาภายในป 2544 
ผูเรียนจะมีลักษณะอยางไร กระบวนการเรียนการสอนที่เราตองการเห็นควรจะเปนอยางไร 
(รุง แกวแดง, 2543, หนา  46-52) 
 เม่ือพิจารณาสภาวะการศึกษาไทยในภาพรวมจะเห็นไดวา การศึกษาไทยไดกาว
มาถึงจุดเปล่ียนท่ีสําคัญและกําลังกาวไปสูอนาคตท่ีทาทาย ผลพวงจากรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนในวง
กวาง สงผลใหมีการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยเร่ิมมีการปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนน
ความสําคัญท่ีผูเรียน 
 ต้ังแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 เปนตนไป การปฏิรูปโครงสรางการบริหารการศึกษา
ก็ไดเร่ิมตนข้ึนโดยการจัดต้ังกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสรางใหม ซ่ึงจะตองกระจาย
อํานาจการบริหารและ การจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ขาราชการและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทุกคนจึงตองเตรียมความพรอมท่ีจะกาวสู
โครงสรางการจัดการศึกษาระบบใหม พรอมกับการสานตอพันธกิจหลักดานการศึกษาท่ี
ไดมีการริเร่ิมไวแลว นับต้ังแตการดําเนินงานตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงบัดน้ีไดมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานไวแลวอยางชัดเจน ท้ังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2545-2549) และแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) 
 ภารกิจตอไปจึงเปนการบริหารแผนไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติ ซ่ึงนอกจากจะ
เปนความรับผิดชอบของรัฐบาลโดยตรงแลว ยังข้ึนอยูกับหนวยงานและสถาบันอื่น ท้ังใน
สวนทองถิ่น องคกร  ประชาคมและประชาชน  เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมาย 
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 เพ่ือใหการปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลสําเร็จ บุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควร
ยึดหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และดําเนินการตามกรอบ
นโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) เปนแนวทางไปสูการปฏิบัติ 
เน่ืองจากแผนการศึกษาแหงชาติน้ี เปนการนําสาระของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ และแผนที่เกี่ยวของมาจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาว 15 ป ซ่ึง
จะใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปของหนวยงานตางๆ เชน 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการอุดมศึกษา แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
เปนตน ตลอดจนแผนปฏิบัติการในระดับพื้นท่ีและสถานศึกษา ท้ังน้ีการจัดทําแผนทุก
แผนจะตองมีความเช่ือมโยงสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะเปนการพัฒนาใหมี
การบูรณาการในลักษณะองครวมท่ีมีคนเปนศูนยกลาง ในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงสภาพ
ปญหาความตองการและวิถีชีวิตของคนไทยในทองถิ่นตาง ๆ 
 ผูท่ีเกี่ยวของท้ังในระดับนโยบายและปฏิบัติลวนมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการ
ผลักดันใหมีการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม แผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ. 2545-2559) จึงกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําแผนไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติ 6 
ประการ คือ 

1. การสื่อสารและประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจที่ตรงกัน 
2. การฟนฟูพลังเพื่อสรางศักยภาพและความรูความสามารถในการประสานและ

จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการทุกระดับแบบบูรณาการท่ีเนนคนเปนศูนยกลาง 
3. การบริหารแผนและการประสานแผนเพื่อใหเกิดการรวมพลังในการนําแผน

ไปสูการปฏิบัติ 
4. การกํากับ / ติดตาม และประเมินผลเพื่อใหมีระบบการกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล  โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 
5. การมีสวนรวมแบบบูรณาการ เพ่ือสงเสริมใหทุกฝายมารวมดําเนินการเปน

เครือขายในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
6. การเสริมแรงเพื่อเอื้อใหเกิดการจัดทําแผนแบบบูรณาการและการปฏิบัติตาม

แผน โดยเฉพาะการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณที่สงเสริมและสนับสนุน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาในระดับตาง ๆ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 139 -
141) 
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 สมหมาย จันทรเรือง (2544, หนา 205-227) ไดนําเสนอสาระเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของการศึกษาไทยในสหัสวรรษใหม 
 พื้นฐานของกฎหมายการศึกษา แนวคิดในการปฏิรูปการเรียนรูในสหัสวรรษใหม 
เนนให   ผูเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค 3 ประการ  ไดแก  การเปนคนดี  คนเกง  และ
คนท่ีมีความสุข 
 คนดี คือ คนท่ีดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย มีเหตุผล  ซ่ือสัตย  ขยัน  พากเพียร ฯลฯ  และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางสันติ
สุข 
 คนเกง คือ คนท่ีมีศักยภาพสูงในการดําเนินชีวิต มีความรอบรูกวางขวาง มี
ความคิด  สรางสรรคส่ิงท่ีดีงาม  เปนคนทันสมัย  และทําประโยชนกับตนเอง  สังคม  
และประเทศชาติ 
 คนท่ีมีความสุข คือ คนท่ีมีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ หรือมีรางกายสมบูรณ
แข็งแรง จิตใจแจมใส มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูอื่น มีความเอื้อเฟอเผื่อแผไมตกเปนทาส
ของส่ิงเสพติดและรูจักดํารงชีวิตอยางพอเหมาะพอเพียง 
 การปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือจะทําใหเกิดคนดี คนเกง และคนที่มีความสุข เปนส่ิงท่ี
เหลือวิสัย และนับเปนพัฒนาการทางการศึกษาไทย ซ่ึงทุกฝายจะตองชวยกันสนับสนุน
ใหเกิดข้ึนเพ่ือการพัฒนาคนรุนใหมและผูเรียนในระบบเดิม ใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนรูอยางสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน 
 พัฒนาการการศึกษาในสหัสวรรษใหมยังมีการปฏิรูปการศึกษาท่ีตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จ เปนประเด็นหลักหรือประเด็นสําคัญ โดยแบงได 3 ดาน ไดแก การปฏิรูป
โครงสราง (Structure Reform) คือ การยุบหนวยงานหลักจาก 3 หนวยงาน เหลือเพียง
หนวยงานเดียว การปฏิรูประบบ (System Reform) คือ การจัดทําระบบประกันคุณภาพ 
และการปฏิรูปกระบวนการ (Process Reform)  คือ  การปฏิรูปการเรียนการสอน  และ
ระบบบริหารการศึกษา 
 การปฏิรูปโครงสราง (Structure Reform) เปนการปรับการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีเคยสังกัดอยูกับกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มาข้ึนตรงกับกระทรวงใหม คือ กระทรวงการศึกษา 
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ศาสนา และวัฒนธรรม โดยโครงสรางการบริหารมีลักษณะที่สนับสนุนใหองคกรและ
หนวยงานตาง ๆ ของสังคม เขามามีสวนในการบริหารและจัดการศึกษา 
 การปฏิรูประบบ (System Reform) ไดแก การจัดทําระบบประกันคุณภาพที่มี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปนหนวยงานกลางในการ
กําหนดเกณฑและวิธีการประเมินผลคุณภาพการศึกษา  เพ่ือใหเกิดความนาเช่ือถือและ
การยอมรับจากสังคมทั่วไป 
 การปฏิรูปกระบวนการ (Process Reform) เปนการปฏิรูปการเรียนการสอนและ
ระบบบริหารการศึกษา โดยเนนผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด หรือเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรู  ซ่ึงทําใหเกิดการปฏิรูปวิชาชีพครูและการปฏิรูปการเรียนรู ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารสถานศึกษาในระดับตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งในระดับอุดมศึกษา ได
กําหนดใหมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการ เพ่ือใหมีความคลองตัวในการ
บริหาร อันนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ ท่ีทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
 พัฒนาการท้ังหมดน้ีมีพื้นฐานรองรับโดยกฎหมายทางการศึกษาท้ังท่ีตราออกใช
บังคับแลว และท่ีกําลังดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบกับแนวทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติอีกสวนหน่ึงดวย 
 ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ และกรรมการของสภามหาวิทยาลัย ไดเสนอแนวคิดเร่ืองการศึกษา
และพัฒนาการดําเนินการศึกษาของประเทศไทย  โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปการศึกษา  
สรุปไดดังนี้ 
 การปฏิรูปการศึกษามีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 

(1) เปนการศึกษาเพ่ือคนทั้งมวล  (Education  for  All)  
(2) สังคมท้ังมวลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  (All  for  Education) 
(3) เปนการศึกษาท่ีแกปญหาท้ังมวล  (Education  for  All  Problems) 
แนวความคิดหลักในเร่ืองการปฏิรูปการศึกษามี 3 สวน คือ 

 -  ปฏิรูประบบการศึกษา 
 -  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 
 -  ปฏิรูปการจัดการศึกษา 
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สรางกลไกจัดการเพื่อเปนเคร่ืองมือของการปฏิรูปมีแนวความคิดหลัก คือ 
 -  กระจายอํานาจใหคิดเอง ทําเอง ใหมากท่ีสุด 
 -  สรางแรงจูงใจใหมีการริเร่ิมสรางสรรคใหม ๆ 
 -  สรางกลไกสนับสนุนความเขมแข็งทางวิชาการ 
 -  มีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ อันยอนกลับไปมีผลสรางแรงจูงใจของผู
ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรเพ่ือการดําเนินงาน มี 10 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การมีสวนรวมของคนทั้งประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  เปดและสรางโอกาสการเรียนรูท่ัวประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมบทบาทของชุมชน ประชาคมและสรางประชาคม (Civil  

Society) 
 ยุทธศาสตรท่ี 4  สงเสริมบทบาทของวัด และกองทัพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 5  สงเสริมส่ือเพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 6  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหเกิดความเขมแข็งทางปญญา 
 ยุทธศาสตรท่ี 7  สงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 8  บทบาทภาคธุรกิจในการศึกษา 
  ยุทธศาสตรท่ี 9  ปฏิรูปการบริหารจัดการการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 10  ปฏิรูปการศึกษาเปนรายจังหวัด 
 ประเด็นที่ 4 ยุทธศาสตรการนําแผนการปฏิรูปการศึกษาสูการปฏิบัติ 
 “ตองสรางพลังเจตนารมณของสังคมรวมกันท้ังประเทศ เพ่ือใหการศึกษาเปน
ประเด็นทางการเมือง (Political Issue) และการสรางกระแสใหเกิดพลังเจตนารมณไดน้ัน 
จะตองมีการสรางความรูจริงและการมีสวนรวมของสังคม (Social Learning และ Social 
Participation) จึงจะทําใหการปฏิรูปการศึกษาประสบผลสําเร็จไดงายข้ึน” โดยมีแนวทาง
ในการปฏิรูปการศึกษา 9  แนวทาง คือ 
 1.  สรางสัมมาทิฐิเกี่ยวกับการศึกษา ในสังคมเห็นวาการศึกษาเปนเร่ืองสําคัญ 
ไมใชการทองหนังสือ แตเปนการสรางปญญาท่ีจะชวยแกปญหาในทุก ๆ ดาน ท้ัง
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เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  การเมือง  และส่ิงแวดลอม  และเปนทางออกหรือความหวัง
ของประเทศ 
 2.  สรางเจตนารมณรวมกัน โดยหยิบยกประเด็นปญหาการศึกษาที่ประชาชนให
ความสนใจ 4 ประการ คือ 

ประการท่ีหน่ึง การเขาโรงเรียนที่มีคุณภาพดี ปจจุบันประชาชนเดือดรอนใน
การหาโรงเรียนท่ีมีคุณภาพดีใหบุตรหลานไดเขาเรียน จึงตองปฏิรูปการศึกษาใหมี
โรงเรียนที่มีคุณภาพดีจํานวนมากขึ้น 

ประการที่สอง การสอบคัดเลือก (Entrance Examination) ประชาชน
เดือดรอนอันเน่ืองมาจากการสอบเขามหาวิทยาลัยไมได จึงตองปฏิรูปการศึกษาเพื่อให
ทุกคนไดเขาเรียน โดยจัดต้ังมหาวิทยาลัยรูปแบบใหมและอาจขอพระราชทานนามวา 
“มหาวิทยาลัยภูมิพลมหาราช” และปฏิรูปการเรียนการสอนโดยเชิญคนเกง ๆ ท่ัวประเทศ
มาสอนและเผยแพรทางส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน ใหคนท้ังประเทศไดเรียน และเช่ือมโยง
ขอมูลกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ใดก็ได นอกจากน้ีควรจัดใหมีวิทยาลัยชุมชน (Community College) ในทุกจังหวัด เพื่อ
รองรับนักเรียนที่จะจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในอีก 2-3 ปขางหนา ซ่ึงจะมีจํานวนถึง 
6-7แสนคน โดยใหมีความเชื่อมโยงกับสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยภูมิพลมหาราช 

ประการที่สาม การพัฒนาสมรรถนะทางปญญาใหเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศ
ไทยสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

ประการท่ีส่ี  สรางจริยธรรมและศีลธรรมใหเกิดข้ึนดวยการศึกษา 
 3.  ทําสัญญาประชาคม โดยทําเปนพิธีกรรม ใหทุกฝายท้ังรัฐบาล นักการเมือง 
ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน รวมกันลงนามในสัญญาประชาคมวาจะทําให
การศึกษาเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุดของแผนดิน โดยกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปนองคประธาน 
 4.  ทําแผนปฏิบัติการรวมกัน โดยใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมต้ังแต
ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนา  ภาคธุรกิจ  องคกรเอกชน  กองทัพ ฯลฯ 
 5.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู เปลี่ยนจากการเรียนรูในปจจุบันท่ีเนนการทองจํา
และ เนนหลักสูตรวิชาเปนตัวต้ัง ไปเปนการพัฒนาครูและพัฒนาการเรียนการสอน โดย



                                                                                           EF 303 
 
66 

ยึด “ผูเรียน” เปนตัวต้ัง  เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  มีความสัมพันธระหวาง
มนุษย  และพัฒนาทางจิตใจ 
 6.  จัดระบบการเงินการคลังเพื่อการศึกษา โดยใหสังคมรวมกันตัดสินใจวาจะนํา   
รายไดของประเทศมาใชเพ่ือการศึกษาเปนสัดสวนเทาใด และจะระดมเงินมาจากทาง
ใดบาง จะเก็บคาเลาเรียนอยางไร และใหอํานาจโรงเรียนตัดสินใจในการใชจายเงินเพ่ือ
การศึกษาไดมากข้ึน เพราะการศึกษาเปนเร่ืองของทุกคนทุกฝาย (All for Education) 
ไมใชเร่ืองของกระทรวงศึกษาธิการเทาน้ัน กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศ
ไทยตองมีสวนรวมคิดดวย 
 7.  ประเมินสถานภาพการศึกษาไทยทุกป โดยจัดทําเปนรายงานพรอมท้ัง
ขอเสนอแนะ เสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 8.  จัดใหมีสมัชชาการศึกษาแหงชาติ โดยมีผูแทนจากทุกฝาย และจัดประชุม
ประจําปเพ่ือรับฟงรายงานสถานภาพการศึกษาไทยและใหขอเสนอแนะ 
 9.  ออกกฎหมายปฏิรูปการศึกษาไทย โดยศึกษาจากกฎหมายการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก และพิจารณาสภาพการศึกษาไทยที่ตองการ โดยมี
สวนรวมจากนักการเมืองและฝายรัฐบาล  (รุง  แกวแดง, 2543, หนา 22-30) 
 วิชัย  ตันศิริ  (2544, หนา  3-7; หนา 10-13)  กลาวถึงพัฒนาการการวางแผน
การศึกษาของประเทศไทย  สรุปไดดังนี้ 
 นับจากการกอต้ังสภาการศึกษา เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2502 จนถึง
ปจจุบัน ประวัติการวางแผนการศึกษาของประเทศไทย ไดวิวัฒนาการไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ในขณะน้ันสังคมโลกเปนยุคเร่ิมตนของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เจตนารมณทางการเมืองถูกกําหนดออกมาเปนนโยบายรัฐ  โดย
กระบวนการวางแผนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 
 การพัฒนาเศรษฐกิจเทากับการเพิ่มรายไดประชาชาติ หรือ (G N P) และการ
เพ่ิมรายไดประชาชาติเทากับการเพิ่มผลผลิตดานการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
และการเพิ่มผลผลิต ดังกลาวจะตองมีท้ังเงินทุนและกําลังคน ฉะน้ันการพัฒนากําลังคน
จึงเปนประเด็นหลัก และเปน เปาหมายของการวางแผนพัฒนาในระยะแรก 
 ในประเทศไทย การจัดต้ังสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและสภาการศึกษาแหงชาติ
ก็มีพื้นฐานมาจากแนวคิดดังกลาว ขอสมมติฐานของแนวการวางแผนกําลังคนมีพื้นฐาน
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จากแนวคิดและหลักการงาย ๆ ท่ีวา หากจะใชทรัพยากรที่จํากัดในการจัดการศึกษา ก็ควร
กําหนดทิศทางการศึกษาใหแนชัด เชน จะผลิตกําลังคนดานวิศวกรรมเทคโนโลยี แพทย 
นักกฎหมาย ฯลฯ ในปริมาณเทาใดใน 5-10 ป   ขางหนา  จึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจตามเปาหมายได …  
 อยางไรก็ตาม แนวคิดดานการวางแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อการเศรษฐกิจน้ัน
มิไดเปนแนวทางเพียงแนวเดียว ยังมีแนวทางอื่น ๆ อีก เชน แนวทางท่ีใชความตองการ
ของสังคมเปนหลักการวางแผนและแนวทางของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Rate of 
Return Approach) 
  สําหรับแนวทางความตองการของสังคม (Social Demand Approach) น้ัน 
อังกฤษเปน ตัวอยางที่ใชแนวทางนี้ ลอรด โรบิน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
ของอังกฤษ สมัยสงครามโลกไดเสนอแนวทางนี้ โดยเปดตลาดเสรีในการรับนักศึกษาเขา
เรียนตอระดับหลังมัธยมศึกษา โดยไมกําหนดจํานวนแตละสาขา แตในการคัดเลือก
นักศึกษาเขาศึกษาตอมีเกณฑการประเมินเขมงวดมาก ท่ีวาเปดตลาดเสรีก็ไมเสรีแต
อยางใด 
 ในประเทศไทยเมื่ อ เกิดการจัด ต้ังมหาวิทยาลัยรามคําแหง  และตอมา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวการรับนักศึกษาแบบเปดโดยไมตองสอบแขงขัน
นาจะถือวาเปนการใชแนวทางของ “ความตองการของสังคม” เปนหลักของการจัด
การศึกษาท่ีเปดเสรียิ่งกวาอังกฤษในสมัยลอรด โรบิน 
 แนวทางที่เรียกวา “ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ” (Rate of Return approach) เปน
ทางเลือกอีกทางหน่ึง ซ่ึงคอนขางจะคนละตระกูลกับแนวทางของการวางแผนกําลังคน 
แนวทางนี้คํานวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการศึกษาระดับตาง ๆ และสาขาตาง ๆ 
โดยคํานึงถึงรายไดทางเศรษฐกิจท่ีจะข้ึนแกผูเรียน (หลังจากจบการศึกษาแลว) จนตลอด
ชีวิตการทํางาน หากผลตอบแทนสูง เชน เกินอัตราดอกเบ้ียเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ลงทุนทางการศึกษาก็จะถือวามีผลคุมคาและนาจะลงทุน 
 ในประเทศไทย นักเศรษฐศาสตรช่ือดัง ดร.มารค บลาวก (Mark Blaug) ไดนํามา
เผยแพรในประเทศไทยและไดทําการวิจัยแนวนี้รวมกับสภาการศึกษาแหงชาติ ในชวง 
พ.ศ.2513 และตอมาก็มีนักเศรษฐศาสตรอื่น ๆ ในประเทศไทยไดวิจัยแนวนี้อีก เชน ดร. 
ศุภชัย พานิชภักด์ิ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในชวง 1-2 ปท่ีแลว 
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ก็ทําการศึกษาเร่ืองน้ีเชนกัน ผลการศึกษาของนักวิจัยในชุดตาง ๆ มักจะปรากฏออกมา
ไมใครจะตรงกัน ท้ังน้ีอาจจะเปนเพราะตัวอยางคนละพื้นท่ี  เปนตน 
 สําหรับงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติปลาสุด อัตรา
ผลตอบแทนที่คํานวณไดคือ ระดับประถมศึกษา รอยละ 5.69  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
รอยละ 12.57  ระดับ ปวช. รอยละ 7.15  ระดับ ปวส. รอยละ 5.97  และระดับปริญญา
ตรี รอยละ 14.23  และ 28.03 สําหรับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  และวิทยาลัยครู  
ตามลําดับ 
 การวิจัยศึกษาเร่ืองผลตอบแทนทางเศรษฐกิจน้ี อาจเปนประโยชนในการนํามา
ประกอบการพิจารณาท่ีจะกําหนดการขยายตัวของแตละระดับการศึกษา โดยไมพิจารณา
แตละสาขา ซ่ึงตองใชการพยากรณกําลังคนแตละสาขา ฉะน้ันหากจะใชควบคูกับ
แนวทางวางแผนกําลังคนก็ยอมได 
 อยางไรก็ตาม ในขอเท็จจริงของสังคมไทยในชวง 20 ปท่ีแลว ไมไดเครงครัดกับ
แนวทางเหลาน้ี ระดับอุดมศึกษาในชวงของจัดทําแผนพัฒนา ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2521-
2525) คํานึงถึงอัตราการวางงานของบัณฑิตในบางสาขา และอัตราการมีงานทําของ
สาขาตาง ๆ และนํามาประกอบการกําหนดอัตราเพ่ิม สวนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา หลักสําคัญของการวางแผนคือศึกษาแนวโนมของการเขาเรียนและ
การศึกษาตอในระดับช้ันตาง ๆ ประกอบกับนโยบายที่จะจัดการศึกษาภาคบังคับใหได
รอยเปอรเซนต และเพิ่มการรับระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงในกรณีหลังน้ีไดกลายเปนความ
หวงใยของรัฐบาลในชวงของแผนพัฒนา ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) ท่ี 6 และท่ี 7 
 นอกจากการขยายเชิงปริมาณในระดับลางแลว นโยบายหลักท่ีสําคัญของการ
วางแผนคือ เร่ืองความเสมอภาค ซ่ึงเปนแนวคิดและหลักการท่ีแทรกอยูในการวางแผน
แทบทุกฉบับในสมัย 20 ปท่ีแลว การวิจัยคาใชจายในการจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ก็
มักจะพิจารณาเร่ืองความเสมอภาคของโอกาสระหวางชาวชนบทและชาวเมือง นโยบาย
ขยายการศึกษาก็ยึดแนวของการขยายโอกาส  เพ่ือความเสมอภาคเปนหลักอยูเสมอ 
 นอกจากน้ัน นักการศึกษาสวนใหญไมคอยจะยอมรับแนวทางการวางแผน
การศึกษาท่ีมุงเศรษฐกิจเปนหลัก แตจะพิจารณาวาการศึกษาน้ันเปนภารกิจท่ีมีหลาย
จุดมุงหมายทางสังคม มีท้ังการเสริมใหเปนคนดี สรางคนใหมีวัฒนธรรม สรางคนใหอยู
ในสังคมอยางมีสันติสุข เปนตน สวนผูท่ีเปนนักอุดมการณทางการเมือง ก็อาจจะมองดู
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การศึกษาวาเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะยกฐานะทางความคิดของคนและยกฐานะทางสังคม 
การศึกษาจึงเปนเคร่ืองมือในการลดชองวางระหวางชนช้ัน 
 โดยท่ัว ๆ ไปแลว ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลตอ
การศึกษามนุษยมากนอยเพียงใด ก็อาจจะข้ึนกับกระแสแนวคิดของแตละยุคสมัย 
 เอเดรียน เวสปูร (1992, pp.233-244) ผูเช่ียวชาญจากธนาคารโลกไดเสนอแนะ
การวางแผนแนวทางใหม คือ วิธีการของการวางแผนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive 
Planning) หรือ  อาจจะเรียกวาการวางแผนโดยใหผูปฏิบัติมีสวนรวม และมีสวนสําคัญ ผู
วางแผนสวนกลางควรกําหนดบทบาทของตนเองใหเปนผูสงเสริมมากกวาเปนผูส่ังการลง
ไป องคประกอบของรูปแบบน้ี  ไดแก 1) จัดระบบการเรียนรูอยางมีระบบ 2) ใชวิธีการ
แทรกแซงทางออม 3) วิเคราะหองคกรของสถาบันการศึกษา  และ  4) การพัฒนาครูและ
ผูบริหารอยางมีระบบ 
 แนวคิดของผูเช่ียวชาญจากธนาคารโลกคอนขางเปนนามธรรม หากจะใหเห็น
เปนรูปธรรม อาจจะอธิบายไดโดยวิธีการยกตัวอยาง ตัวอยางท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติไดกําลังทําอยู 2 โครงการ 
 ตัวอยางแรกคือ โครงการกําหนดแนวทางหรือยุทธศาสตรเพื่อขยายเครือขายการ
เรียนรู เครือขายการเรียนรูเปนนโยบายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 แตมีความหมาย
อยางไร คงแปลกันตาง ๆ นานา ในลักษณะหน่ึงสํานักงานฯ ไดมองดูกระบวนการเรียนรู
ของชาวชนบทไทย ตามสภาพของสังคมและสิ่งแวดลอมของเขาโดยอาจจะมีผูรู เชน 
ปราชญชาวบาน เปนแกนนําโดยธรรมชาติ สํานักงานฯ เพียงแตไปศึกษาวิเคราะห วิจัย 
กระบวนการเรียนรูเหลาน้ี และพยายามจะวิเคราะหรูปแบบ ตลอดจนเนื้อหาสาระ เพ่ือ
หวังจะสามารถขยายผลการเรียนรูแบบนอกระบบเชนน้ีใหกวางขวางยิ่งข้ึน ภายหลังจาก
ท่ีไดมีการศึกษาวิเคราะหกรณีตาง ๆ เหลาน้ีในจังหวัดตาง ๆ โดยนักวิจัยทองถิ่นแลว ก็
ไดนําความรูและขอเท็จจริง ตลอดจนขอคิดเห็นมาประชุมสัมมนากัน แลกเปลี่ยน
บทเรียนกัน ข้ันตอไปก็นําแนวคิด ขอสังเกต ผลการศึกษาไปแลกเปลี่ยนกับแกนนําของ
ชาวบาน หรือกระตุนใหชาวบานรวมกลุมกันเพื่อเรียนรูซ่ึงกันและกัน แบบโรงเรียน
ชาวบานของผูใหญผาย ท่ีจังหวัดบุรีรัมย เปนตน นอกจากน้ันแลว สํานักงานฯ ยัง
สงเสริมใหเกิดหนวยวิจัยคนควาท่ีสถาบันราชภัฏบุรีรัมย โดยจะวิจัยคนควาปญหาของ
การพัฒนาชนบทตามแนวทางที่ผูนําชนบทสนใจและดําเนินการอยู เพ่ือท่ีจะเปนระบบ
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คลังสมอง ในรูปแบบน้ี สํานักงานฯ จํากัดบทบาทของตนเองเปนเพียงผูรวบรวมขอมูล
ศึกษาวิเคราะหสงเสริมใหชาวบานไดพบปะแลกเปลี่ยนขอคิดกัน สงเสริมใหนักวิจัย
ทองถิ่นไดทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาในปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนทําหนาท่ี
เปนผูเช่ือมโยงโครงการในพื้นที่หน่ึงไปยังอีกพ้ืนที่หน่ึง 
 ตัวอยางดังกลาวน้ีอาจเปนรูปแบบหนึ่งของการวางแผนแบบปฏิสัมพันธตาม
ความหมายบางสวนของ ดร.เอเดรียน เวสปูร เพราะมีครบองค 4 ไดแก จัดระบบการ
เรียนรูของหนวยวางแผนการแทรกแซงแบบทางออม  การวิเคราะหองคกรและการ
พัฒนาสงเสริมผูปฏิบัติ 
 บทบาทใหมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในเรื่องการกําหนด
ยุทธศาสตรการขยายเครือขายการเรียนรู ซ่ึงจะเปนองคประกอบสําคัญของระบบการ
เรียนรูและการศึกษาของไทยในทศวรรษหนา การสงเสริมใหเกิดการวางแผนแบบ
ปฏิสัมพันธ โดยผูปฏิบัติและชุมชนมีสวนรวม เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาท่ีแทจริง แต
ยังมีบทบาทท่ีสําคัญอีกหลายประการในการวางแผนระดับชาติ เชน การวิเคราะหแนวโนม
ของการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท่ีมักเรียกกันวาวิสัยทัศน การ
พิจารณาบทบาทของการศึกษาท้ังระบบที่สอดคลองกับภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม การกําหนดยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรการเงินจากภาครัฐและ เอกชน 
การกําหนดแนวทางและปรัชญาการศึกษาในแตละระดับมีความสอดคลองกันอยางไรใน
สภาวะของการเปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิวัตนน้ี สวนไหนคือสวนเฉพาะชาติ สังคม และ
ภูมิภาคหรือทองถิ่นของเรา สวนไหนคือสากล น่ีคือสวนของประเด็นการพิจารณาในแง
ปรัชญามุงหมาย และท่ีสําคัญเม่ือการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบเปนเปาหมาย
และแนวโนมแหงยุคอะไรคือองคประกอบท่ีทําใหเรายึดโยงอยูกันไดเปนระบบเดียวกัน 
สังคมเดียวกันและชาติเดียวกัน  โดยสรุปยิ่งเรากระจายอํานาจก็ยิ่งยุงยากซับซอนมากข้ึน
ตามลําดับ 
 โดยสรุปจากอดีตถึงปจจุบันสูอนาคต กระบวนการวางแผนและการกําหนด
นโยบายไดวิวัฒนาการไปมาก จากเดิมท่ีเนนการวางแผนกําลังคนไดปรับไปตามสภาพ
ของเหตุการณ ผสมผสานกับแนวทางของความตองการของสังคม การวิเคราะหแนวโนม
ของการจางงาน หลักของความเสมอภาค หลักของการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
การศึกษาพ้ืนฐานและการสรางความเปน พลเมืองท่ีดี ไมมีแนวทางหน่ึงทางใดที่ครอบงํา
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ความคิดของนักจัดการศึกษา อยางไรก็ตามในชวง 10 ปท่ีแลวมาน้ี ระบบเศรษฐกิจไทย
ไดกลายเปนระบบเปดมากยิ่งขึ้น และเขาสูกระแสโลกาภิวัตนมากยิ่งข้ึน แนวทางการ
กําหนดเปาหมายทางการศึกษาโดยพึ่งกลไกการตลาดก็เร่ิมมีความสําคัญมากข้ึน จึงตอง
มีการกระจายอํานาจการจัดการใหสถานศึกษามากยิ่งขึ้นเพ่ือสามารถวางแผนในเชิง
ยุทธศาสตรไดหรือในระดับลางก็สามารถใหชุมชนเขามามีสวนรวมมากยิ่งข้ึน เทคนิคการ
วางแผนในยุคสมัยใหมจึงตองปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

1.4  ปรัชญาการศึกษาไทย 
 ความหมายของปรัชญา 
 ความหมายของคําวาปรัชญา ในท่ีน้ีจะแยกวิเคราะหออกเปน 2 นัย คือ 
ความหมาย    ตามรูปศัพทและความหมายตามทัศนะของนักปรัชญา  คือ 
 1.  ความหมายตามรูปศัพท 

ความหมายตามรูปศัพทท่ีนํามาพิจารณาจากคํา 2 คํา คือ “PHILOSOPHY” 
ตามท่ีใชกันท่ัวไปในภาษาอังกฤษ และคําวา “ปรัชญา” ตามที่ใชในภาษาไทย คําวา 
“PHILOSOPHY” ในภาษาอังกฤษน้ันมีรากเดิมมาจากภาษากรีก อันเปนตนกําเนิดของ
วิชาปรัชญาฝายตะวันตก ไดแกคําวา PHILOSOPHIA ซ่ึงเปนคําสนธิระหวาง 2 คํา คือ
คําวา PHILO ซ่ึงแปลวา “ความรัก ความสนใจ ความเลื่อมใส” (สวามี สัตยานันทบุรี, 
2514) กับคําวา SOPHIA ซ่ึงแปลวา ความรู ความปราดเปร่ือง เม่ือรวม 2 คําเขาดวยกัน
ก็จะไดคําแปลวา “ความรักในความรู” สวนคําวา PHILOSOPHER น้ันก็หมายถึง  
PHILO = (LOVER) กับ SOPHIA (ความปราดเปร่ือง) อันพอจะอนุโลมตามความหมาย
ภาษาไทยวาเปนนักปราชญน่ันเอง 

คําวา “ปรัชญา” ท่ีเปนรูปศัพทใชในภาษาไทยนั้น ส. ศิวรักษ ไดให
อรรถาธิบายไววาคําน้ีเขาใจวาพระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ ทรง
บัญญัติข้ึนจากคําวา PHILOSOPHY (ส. ศิวรักษ, 2516 หนา 14)  ในลักษณะเชนน้ีก็พึง
เขาใจวาเปนการบัญญัติศัพทเพื่อใหมีคําท่ีใชในภาษาไทย ท่ีพอเทียบเคียงไดกับ
ภาษาตางประเทศโดยอนุโลมเทาน้ัน แตความหมายของคําท้ังสองภาษาน้ีหาไดมี
ความหมายท่ีตรงกันอยางแทจริงทีเดียวไม กลาวคือคําวา PHILOSOPHY ตามนัยแหง
ความหมายของคําในภาษาอังกฤษแปลวา ความรักในความรู หรือ LOVE OF WISDOM  
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สวนคําวา “ปรัชญา” น้ันเม่ือไดวิเคราะหความหมายตามรูปศัพทแลวมิไดมีสวนใดที่จะ
พาดพิงไปถึงเร่ือง “ความรัก” ดังท่ีเปนความหมายตามรูปศัพทของภาษาอังกฤษเลย    
ดังจะขอยกเอาอรรถาธิบายของ สวามี สัตยานันทบุรี ซ่ึงไดวิเคราะหไวอยางชัดเจนมาให
พิจารณา ดังท่ีคําวาปรัชญาเปนคําสันสกฤตประกอบดวยรูปศัพท 2 ศัพท คือ “ปรฺ” 
หมายถึงประเสริฐ และ “ชญา” หมายถึง ความรู ดังน้ันปรัชญาจึงหมายถึง ความรูอัน
ประเสริฐ แตความรู อันประเสริฐท่ีกลาวถึงน้ีหมายถึงอะไร ปญหาน้ีเปนแมบทท่ีจะ
อธิบายถึงความหมายแหงปรัชญาตะวันออกวา ความรูเกิดจากความอยากรู เน่ืองจากเรา
อยากรูส่ิงใด ๆ เราจึงพยายามที่จะรูแลวจึงหาผลสําเร็จในความรูส่ิงน้ัน ๆ เปนพ้ืนกอน 
แตความรูทุกชนิดยอมไมมีท่ีส้ินสุด อวสานแหงความรูในสรรพส่ิงท่ัวไปยอมไมมี เม่ือเรา
หาความรูในส่ิงหน่ึงส่ิงใดแลว เรายอมพยายามที่จะหาความรูในส่ิงอื่น ๆ ตอไปโดยลําดับ 
ดังน้ันการหาความรูจึงนับวายังไมบรรลุถึงขีดสุด เม่ือเราบรรลุถึงความรูข้ันที่สุดน้ันแลว 
ความอยากรูก็ยอมสูญหายไปทันที เพราะไมมีส่ิงใดเหลือไวสําหรับใหเราอยากรูจักตอไป 
คือ ความรูน้ันเปนข้ันท่ีสุดน้ันนับไดวาเปนความรูอันประเสริฐโดยแทจริง  ซ่ึงตามคํา
บรรยายของฝายปราชญตะวันออกใหช่ือจํากัดไววา  “ปรัชญา”  (สวามี  สัตยานันทบุรี, 
2514, หนา 3-5) 
 ตามทัศนะที่ไดยกมาน้ีจะชวยใหเห็นความแตกตางระหวางความหมายของคํา 
“PHILOSOPHY” (ความรักในความรู) กับคํา “ปรัชญา” (ความรูอันประเสริฐ) ในลักษณะ
ท่ีวา  “PHILOSOPHY” น้ันเปน “การคนควาหาทางท่ีจะไปจากความสงสัย ฝายปรัชญา 
ไดแก ความรูท่ีเกิดข้ึนภายหลังเม่ือส้ินความสงสัยแลว” ดังน้ันจึงพอจะเขาใจไดวา คํา
ปรัชญาซ่ึงเราถือวาเปนคําแปลจากคํา “PHILOSOPHY” น้ันเปนเพียงการกําหนดส่ือ
ความหมายระหวางสองภาษาโดยการอนุโลม เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันวาเรากําลัง
พูด กําลังศึกษาในเร่ืองเดียวกัน สวนความหมายท่ีแตกตางกันตามนัยของรูปศัพทท้ังสอง
ภาษาน้ันก็ยกไวสวนหน่ึงตางหาก นอกจากความหมายโดยนัยของรากศัพทของทั้งสอง
ภาษาจะแตกตางกันดังกลาวแลว สาระเนื้อหาตลอดจนลักษณะของปรัชญาฝายตะวันตก
และฝายตะวันออกยังแตกตางกันอีกดวย ขอแตกตางน้ีก็ระบุไวแลวโดยชัดแจงใน
ความหมายตามรากศัพท กลาวคือ “PHILOSOPHY” (ฝายตะวันตก) ตาม รากศัพทมี
ความหมายวา “ความรักในความรู” หรือ “ความรักในปญญา” น้ีเปนลักษณะของปรัชญา
ตะวันตกโดยแท เราจะเห็นลักษณะนี้อยางเดนชัดในปรัชญากรีกท้ังหลาย รวมทั้งที่ไม
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คอยจะมีช่ือนักไปจนถึงปรัชญาผูยิ่งใหญ  เชน  ธาเลส  โสเครตีส  เพลโต  จนถึงอริสโต
เติล  ลวนแตเปนผูท่ีมีความรักและใฝหาความรูท้ังส้ิน สวนความรูหรือคําตอบที่แตละคน
เสาะหามาไดและไดรับการยกยองวาเปน PHILOSOPHY น้ันก็หาไดเปนคําตอบที่
ถูกตองสมบูรณท้ังหมดไม บางคําตอบของนักปราชญรุนเกาก็ถูกหักลางโดยนักปราชญ
รุนหลัง ๆ หรือนักปราชญรวมสมัยเดียวกัน หรือ แมแตลูกศิษยหักลางแนวความคิดของ
อาจารยก็ยังมี เชน กรณีอริสโตเติลกับเพลโต เปนตน แตกระน้ันก็ตามส่ิงที่ “นักรักใน
ความรู” ท้ังหลายเหลาน้ันไดคนพบก็ยังไดรับการยกยองใหเปน PHILOSOPHY อยูมา
จนตราบเทาทุกวันน้ี แมแตปรัชญาท่ีเกิดข้ึนใหมในปจจุบัน เชน ลัทธิอัตถิภาวนิยม 
(EXISTENTIALISM) ท่ีมีคนจํานวนมากตําหนิประณามไปในทางเสื่อมเสียตางๆ นานาก็
ยังไดรับการยกยองวาเปนปรัชญา จึงจะเห็นไดวาลักษณะของปรัชญาตะวันตกน้ันเปน
เพียงการเกิดความสงสัย ความอยากรูและใฝหาคําตอบท่ีตนอยากรู ดวยเหตุน้ีจึงมี
นักปราชญตะวันตกบางคนลงความเห็นวา การท่ีคนเกิดความสงสัยอยากรูแลวใฝหา
คําตอบจนกระทั่งหาคําตอบได หรืออาจจะยังหาคําตอบไมไดก็เปนอาการของปรัชญา
แลว ดังน้ัน ปรัชญาของฝายตะวันตกจึงมิไดสําคัญอยูท่ี “คําตอบ” (FINAL ANSWERS)  
แตอยูท่ี “การคนหา” (SEARCH) และความพยายามที่จะเขาใจในสิ่งท่ีตนอยากจะรู (IT  
IS NOT,  IS FINDING SO CALLED “FINAL ANSWERS” THAT THE VITALITY OF 
PHILOSOPHY IS BASED, RATHER IT IS THE SEARCH, THE CREATIVE 
ATTEMPT, TO UNDERSTAND, THAT INVIGORATE PHILOSOPHERS TO 
CONTINUE THEIR WORK) ซึ่งตรงกันขามกับความหมายของ “ปรัชญา” ฝาย
ตะวันออกที่มี  ความหมายรากศัพทวา “ความรูอันประเสริฐ” หากเราไดศึกษาปรัชญา
ของโลกตะวันออกอันมีจีนและอินเดีย (รวมทั้งพุทธปรัชญา) เปนอาทิก็จะเห็นไดวา
ปรัชญาเหลาน้ันลวนแตเปนคําสอน และมุงไปในทางที่จะใหนําไปปฏิบัติ และมีลักษณะ
เปนคําสอนหรือเปนลัทธิทางศาสนาน้ันก็คือเปน “คําตอบ” (FINAL ANSWERS) อันเปน
ท่ีถูกใจของผูท่ีมีศรัทธาแลวจึงไดรับการยกยองวาเปน “ส่ิงประเสริฐ” หรือเปน “ความรูอัน
ประเสริฐ” แตไมมีความรูใดท่ีประเสริฐไปกวาน้ันอีกแลว (เชน คําสอนของขงจื้อ คําสอน
ในศาสนาพราหมณและคําสอนของพระพุทธเจา เปนตน) โดยท่ีมิได   เนนวิธีการคนหา
หรือวิธีอธิบายความรูน้ัน ๆ วาเปนสาระสําคัญ  ดังเชนลักษณะของปรัชญาฝายตะวันตก 
และปรัชญาฝายตะวันออกน้ันเปนความรูท่ีจะนําไปปฏิบัติหรือเพ่ือใหมนุษยหลุดพนจาก
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ความช่ัว ความทุกข และนําไปสูความดีและความสุข ไมใชเปน “ความรูเพ่ือความรู” 
อยางเชนลักษณะของปรัชญาฝายตะวันตก  (บรรจง  จันทรสา, 2527, หนา 2-3) 

2.   ความหมายตามทัศนะของนักปรัชญา 
การใหความหมายของปรัชญามีลักษณะตางๆ กันตามทัศนะของนักปรัชญา 

นักศึกษา นักจิตวิทยา นักคิด นักเขียน เปนอาทิจึงทําใหนิยามของปรัชญามีความ
แตกตางกันไปตามความคิด  ความเช่ือ  หรือทัศนคติท่ีผูใหคํานิยามไว ดังเชน 

เพลโต (PLATO) ไดใหคํานิยามวา “ปรัชญามุงจะรูส่ิงนิรันดรและธรรมชาติ
แทจริง  ของสิ่งท้ังหลาย”  (อมร  โสภณวิเชษฐวงศ, 2523, หนา 15) 

โสเครตีส (SOCRATES) ใหความหมายวา ปรัชญาคือความรักในความรู 
(PHILOSOPHY IS LOVE IN KNOWLEDGE) และอริสโตเติล (ARISTOTLE) ไดให
ความหมายวา “ปรัชญาคือทฤษฎีของความรูหรือทฤษฎีของคุณคา” (PHILOSOPHY IS 
THEORY OF KNOWLEDGE  OR  THEORY  OF  VALUE)  (กิติมา  ปรีดีดิลก, 
2523, หนา 2) 

คารเตอร วี. กูด (CARTER V. GOOD, 1973, p. 395) ไดใหความหมายวา
ปรัชญา คือ ศาสตรท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดหมวดหมูของความรู เพื่อนํามาใชเปน
เคร่ืองมือในการอธิบายทําความเขาใจกับขอเท็จจริงตาง ๆ ใหสมบูรณซ่ึงประกอบดวย
ตรรกวิทยา จริยศาสตร สุนทรีศาสตร อภิปรัชญาและศาสตรท่ีวาดวยเรื่องของมนุษย 

อภิรมย ณ นคร (2510, หนา 65) อธิบายวา ปรัชญาคือ การวิเคราะหเชิง
วิจารณถึง ความคิดรวบยอดและการสังเกตขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร และอุดมการณ
ของชีวิตเพ่ือคนหาสัมพันธภาพโดยมีจุดประสงคท่ีจะรวมเขาดวยกัน ทําใหเปนจุด
เดียวกัน เพ่ือตีความหมายของความรูและชีวิต 

ธํารง บัวศรี (2512, หนา 61-62) อธิบายวา ปรัชญาคือ ทรรศนะหรือความ
เช่ือของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ ท่ีพบเห็นหรือเกี่ยวของ ทรรศนะหรือความเช่ือท่ีกลาวน้ี
ไมใชความคิดเห็นธรรมดา แตเปนความคิดเห็นหรือความเช่ือท่ีไดกลั่นกรองแลวโดย
อาศัยคานิยม (VALUE) เปนบรรทัดฐาน 

ภิญโญ สาธร (2514, หนา 22) ใหคํานิยามวา “ปรัชญาคือศาสตรชนิดหน่ึงท่ี
มีวัตถุประสงคจะจัดหมวดหมูหรือแบบความรูสาขาตาง ๆ เพ่ือนํามาใชเปนเคร่ืองมือทํา
ความเขาใจและแปลความหมายขอเท็จจริงตาง ๆ อยางสมบูรณแบบ 
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จํานงค  ทองประเสริฐ (2514, หนา 14)  ไดนิยามคําวา “ปรัชญา” ไววา 
“ปรัชญาคือความ คิดเห็นใดท่ียังพิสูจนไมไดหรือยังสรุปผลแนนอนไมไดถาพิสูจนไดจนลง
ตัวแลวเราก็จัดวาเปนศาสตร 

สมัคร บุราวาศ (2515, หนา 12) ไดอธิบายถึงปรัชญาไววา ปรัชญาหมายถึง
ความพยายามที่จะอธิบายเหตุผลของความเช่ือม่ันในเรื่องตาง ๆ เชน พระผูเปนเจา 
นิพพานที่ถือกันวาเปนความจริงสูงสุด 

สกล นิลวรรณ (2522, หนา 3) ไดใหความหมายของปรัชญาโดยสรุปวา 
ปรัชญาหมายถึงขอบเขตของความคิดท่ีอยูเหมือนปรากฏการณของสภาวะทั้งหลายของ
ชีวิต หรือขอบเขตของ ความคิดท่ีพยายามเพื่อจะทําความเขาใจในสรรพส่ิงท้ังปวง 

ศักดา ปรางคประทานพร (2526, หนา 2) ไดพูดถึงความหมายของปรัชญา
วา ปรัชญามีท้ังความหมายในแงกวางและแงแคบ ในแงกวางความหมายของปรัชญา
ครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยางในจักรวาล ไมวาจะเปนการแสวงหาความรูในโลก และนอกโลก 
สวนความหมายในแงแคบน้ันปรัชญาอาจหมายถึงสวนใดสวนหน่ึงของจักรวาล เชนการ
ดํารงชีวิตของมนุษยหรือการวิเคราะหภาษาที่มนุษยใชเปนตน 

จากคํานิยามตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวท้ังของไทยและตางประเทศนั้น พอสรุปได
วาปรัชญาเปนคําท่ีจะอธิบาย หรือใหนิยามอยางเดนชัดไดยาก เพราะทัศนะความคิดความ
เช่ือของบุคคลท่ีมี ตอโลก และตอชีวิตน้ันแตกตางออกไปตามลักษณะตางๆ แลวแต
สถานการณและปจจัยที่เกี่ยวของกับส่ิงน้ัน ๆ โดยตรงทุกแงทุกมุมของปรัชญาน้ันเปนการ
ยากมาก  ดังนั้น คําวาปรัชญาก็ยังคงเปนคําถามซ่ึงถาตอบแลว ก็คงจะไดความหมาย
ตางกันตามลักษณะของความเช่ือของกลุมคน (กิติมา  ปรีดีดิลก, 2523, หนา 3)  ดังท่ี
กลาวมาแลว 

แตจะอยางไรก็ตามไมวาจะมีผูพยายาม ใหความหมายของปรัชญา ไวใน
ลักษณะใดก็ตาม  ความหมายเหลาน้ันจะครอบคลุมไปถึงส่ิงตอไปน้ี  (สุรินทร  รักชาติ,  
2529, หนา 22) 

1. ปรัชญาเปนเร่ืองของการศึกษารวบรวมรายละเอียดตาง ๆ ของชีวิตและ
จักรวาลอยางเปนระบบเขาไวดวยกันทั้งหมด 

2. ปรัชญาเนนเร่ืองความพยายามในการแสวงหา สืบคนเพื่อท่ีจะไดมาซ่ึง
ความจริงแทสูงสุด 
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3. ปรัชญาเปนเร่ืองของความคิดหาเหตุผลเพื่อจะนํามาตอบคําถามตาง ๆ 
โดยใชหลักทางตรรกวิทยา 

4. เน้ือหาของปรัชญาเปนเร่ืองท่ีจะตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามทรรศนะ
ความเชื่อของบุคคลตามยุคสมัย  และสถานการณตาง ๆ แลวแตความสนใจ  
 ความหมายของการศึกษา 
 ความหมายของคําวา การศึกษา ในที่น้ีจะแยกวิเคราะหออกเปนความหมายตาม
รูปศัพทของนักการศึกษาคือ 
 1.  ความหมายตามรูปศัพท 

ความหมายของคําวาการศึกษาตามรูปศัพทสามารถพิจารณาได 2 แนวคือ 
รูปศัพทภาษาไทย  และรูปศัพทภาษาอังกฤษ 

ความหมายตามรูปศัพทภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ คําวา “การศึกษา” ใน
ภาษาไทยเปนคําท่ีแผลงมาจาก “ศึกษา” ในภาษาสันสกฤต ซ่ึงมาจากรากศัพทวา ศฺก มี
ความหมายวา สามารถ  เม่ือกลายมาเปนคําวา  ศึกษา  มีความหมายถึง 

(1) การเลาเรียน การแสวงหาความรู 
(2) ความปรารถนาท่ีจะเปนผูสามารถกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดความปรารถนา

ท่ีจะครอบงํา  (PREUAIL) 
(3) การสอน การฝก 
(4) วิชาหน่ึงในหกของเวทางค สอนการออกเสียงถอยคําและกฎของการ

ออกเสียง (EUPLONY)  
(5) มารยาท (MODESTY) และความถอมตน สวนในรูปของบาลี คําวา 

ศึกษามาจากรากศัพทวา สิกฺข มีความหมายวายึดม่ันในวิทยา (วิจิตร เกิดวิสิษฐ, 2520, 
หนา 126) สวนคํา “การศึกษา” (EDUCATION) ในภาษาอังกฤษมีรากศัพทมาจากภาษา
ลาติน 2 คํา ซ่ึงมีผูใหความเห็นไวตางกันคือ เช่ือวามาจากคําวา EDUCARE ซ่ึงหมายถึง 
การปลูกฝง อบรม กับคําวา EDUCERE ซ่ึงหมายถึง การใหกําเนิด (ณัฐพร คํามะสอน, 
2531, หนา 22) รากศัพทคําแรกซ่ึงหมายถึงการอบรม ส่ังสอนใหเกิดความเจริญงอกงาม
น้ัน เปนความหมายของการศึกษาท่ียังถืออยูในปจจุบัน สวนคําหลังน้ันถือวา การศึกษา
เปนเพียงการชักนําใหบุคคลรูจักและตระหนักในคุณสมบัติท่ีมีอยูในตัวคนแตละคน เพ่ือ



EF 303 77 

จะไดใชความสามารถท่ีมีอยูตามธรรมชาติน้ันไดเต็มท่ี (วิจิตร ศรีสอาน, 2525, หนา 
232) 

ความหมายตามรูปศัพทภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คําวา การศึกษา มี
ความหมายสอดคลองกันคือ  หมายถึง  กระบวนการตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดข้ึนซ่ึงความรู 
 1.  ความหมายตามทัศนะของนักการศึกษา 

มีผูใหความหมายของคําวา “การศึกษา” ไวมากมายแตกตางกันไปตาม
แนวคิดและความเชื่อของแตละบุคคล  ดังนี้ 
 ธํารง บัวศรี (2506, หนา 3-4) กลาววา การพิจารณาความหมายของ
การศึกษาสรุปไดวาอาจมองไดเปน 2 แง คือในแงการกระทําของโรงเรียน การศึกษา
หมายถึงกระบวนการอันเปนสวนรวมที่โรงเรียนจัดข้ึนเพื่อชวยสรางเสริมความรู 
ความสามารถ ทัศนคติและพฤติกรรมตาง ๆ   อันมีคุณคาใหแกบุคคล และในแงของการ
กระทําของสังคม การศึกษา หมายถึง กระบวนการสังคมท่ีสังคมจัดข้ึนโดยกําหนดให
บุคคลเขาอยูในขอบขายของส่ิงแวดลอมท่ีจัดไดเปนพิเศษ (ส่ิงแวดลอมท่ีจัดไวน้ีคือ
โรงเรียน) และชวยสรางเสริมพัฒนาการใหแกบุคคลทั้งในดานสวนตัวและสังคม 
 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2513, หนา10) กลาววา การศึกษาคือ 
ความสามารถที่จะเจริญเติบโตไปสูจุดมุงหมายอันพึงประสงค  ซ่ึงความเจริญเติบโต ท้ัง
ทางกาย  ทางสมอง  และทางจิตใจ 
 พระราชวรมุนี (2518, หนา 10 -13) กลาววา การศึกษาหมายถึงความ
พยายามท่ีจะแสวงหาจุดมุงหมายใหแกชีวิตเพ่ือใหมีความเปนอยูอยางดีท่ีสุด มีอิสรภาพ
ท้ังภายนอกและภายใน 
 สุลักษณ  ศิวรักษ (2524, หนา 6)ใหความหมายของการศึกษาวา  การศึกษา
หมายถึง 

ก. วิธีการตาง ๆ ท่ีถายทอดความรู ทักษะและทัศนคติ 
ข. ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีพยายามจะอธิบายหรือใหเหตุผลในการถายทอดน้ัน ๆ 
ค. คุณคาหรืออุดมคติตาง ๆ ท่ีมนุษยพยายามจะเขาใจถึงโดยอาศัยความรู

ทักษะและทัศนคติ เพราะฉะนั้นวิธีการฝกปรือหรือถายทอดจึงข้ึนอยูกับคุณคาหรือ    
อุดมคติท่ีตองประสงคน้ีเปนผลบั้นปลาย 
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จอหน ดิวอี้ (JOHN DEWEY, 1916, p. 89) ใหความหมายการศึกษาคือ 
การเสริมสรางหรือการจัดประสบการณใหม การเสริมสรางหรือการจัดประสบการณใหมน้ี
จะทําใหชีวิตมีความหมายยิ่งข้ึน และชวยเพ่ิมความสามารถใหแกบุคคลพอที่จะกําหนด
แนวปฏิบัติจากผลลัพทของประสบการณน้ันได 

แวน คลีฟ มอรรีส (VAN CLEVE MORRIS, 1961, p. 4) อธิบายวา 
การศึกษาคือ การพัฒนามนุษยในทุก ๆ ดานการพัฒนาดังกลาวเปนศิลปในการปรุงแตง
ใหมนุษยพัฒนาในดานบุคลิกภาพ และอุปนิสัยเพ่ิมเติมจากท่ีธรรมชาติใหไวแตเดิม และ
การศึกษายังเปนการรวมมือกับธรรมชาติในแงท่ีชวยพัฒนาทักษะของมนุษยใหมนุษยมี
การสัมพันธแหงตน (SELF REALIZATION)  รูจักตนเองดีข้ึน 

คารเตอร วี กูด (CARTER V. GOOD, 1973, p. 145) นักการศึกษาไดให
ความหมายของการศึกษาไววา การศึกษาคือ ผลรวมของกระบวนการทั้งหมดที่บุคคล
นํามาพัฒนาความสามารถ ทัศนคติ  และพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีมีคุณคาเปนที่พึงปรารถนา
ในสังคมที่บุคคลน้ันอาศัยอยู 

โจเซฟ เอฟ คอลลาฮัน และเลียวนารด เอช คารค (JOSEPH. F. 
CALLAHAN AND LEONARD H. CLARK, 1977, p. 15)  ไดใหความหมายของ
การศึกษาคือ 

1. กระบวนการที่ชวยใหผูเรียนนําเอาความคิดความอานในตัวเองออกมาใช
อยางดีท่ีสุด 

2. กระบวนการท่ีพัฒนาความสามารถของทุก ๆ คนโดยความสามารถน้ันมี
อยูแลวในตัวของทุกคนแตกําเนิด 

3. กระบวนการกระตุนใหสมองไดรับรูบันทึกไว แลวรวบรวมซ่ึงสรรพความรู
และคุณคาท้ังปวงเพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติ 

4. กระบวนการจารึกแลวจารึกเลาซ่ึงประสบการณทางสังคมของมนุษยให
เปนท่ีประจักษในความคิดของผูเรียน  เพราะเม่ือแรกเกิด ความคิดเห็นดังกระดานชนวน
ท่ีวางเปลา 

5. กระบวนการสั่งสอนอบรมใหผูเรียนดํารงชีวิตอยูไดในสังคมไมวาจะเปน
ทางโลกหรือทางธรรมหรืออยูไดท้ังทางโลกและทางธรรม 

6. กระบวนการเรียนรูจากประสบการณท่ีดําเนินตอเน่ืองไปตลอดชีวิต 
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จากความหมายของการศึกษาดังกลาว อาจสรุปไดวาการศึกษามีลักษณะ
สําคัญอยู  3 ประการ  (วิจิตร  ศรีสอาน, 2525, หนา 24)  คือ 

1. การศึกษาเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหเปนไปในแนวทาง
ท่ีปรารถนา 

2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ เปนไปโดยจงใจ โดยมีกําหนดจุดมุงหมาย
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีคุณคาสูงสุดไว 

3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมน้ี กระทําเปนระบบ มีกระบวนการอัน
เหมาะสมและผานสถาบันทางสังคมท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีดานการศึกษา 
 ปรัชญาการศึกษา 
 การจัดการศึกษาของชาติน้ันตองใหสอดคลองกับนโยบายพื้นฐานทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สังคมใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบหลักท้ังสามน้ี การ
จัดการศึกษาของชาติก็ตองเปลี่ยนแปลงไปดวย แตละสังคมจะมีแนวการจัดการศึกษาท่ี
แตกตางกันออกไปเพราะระบบท้ังสามไมเหมือนกัน ดังน้ัน แนวทางในการจัดการศึกษา
ควรเปนไปไดก็คือการศึกษาท่ีมีรากฐานจากแนวความคิด ความเช่ือ สภาวะแวดลอม 
และความเปนอยูตามสภาพของสังคมนั้นๆ โดยตรง (สมพงษ สิงหาพล, 2523, หนา 4) 
แนวความคิดหรือแนวความเช่ือในการจัดการศึกษาก็คือ ปรัชญาการศึกษาซึ่งผูมีหนาท่ี
จัดการศึกษายึดแนวทางอันเปนปรัชญาการศึกษาแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของ
สังคมและตามความจําเปนของสถานการณของสังคมในแตละสมัย 
 ปรัชญาการศึกษาเปนเสมือนอุดมการณอันสูงสุดซ่ึงเปนหลักยึดในการจัด
การศึกษา นอกจากน้ียังมีบทบาทในการเปนแมบท เปนตนกําเนิดแนวความคิดในการ
กําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา และเปนแนวทางในการจัดการสอนวาจะจัดเพื่อใคร 
จัดอยางไรและสงผลไปยังเปาหมายท่ีเราตองการหรือไม  (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2525, 
หนา 43)  
 การจัดการศึกษาในประเทศใดก็ตามถาไมมีจุดท่ีจะยึดหรือปรัชญาการศึกษาท่ี
แนนอนก็ไมมีทางที่จะทําใหเกิดความเจริญถึงขีดสุดไดเลย การเอาแบบอยางการจัด
การศึกษาของประเทศใดประเทศหนึ่งมาใชโดยปราศจากการดัดแปลงแกไขยอม
กอใหเกิดปญหาในอนาคต (อุทัย  เดชตานนท, 2522, หนา 104) ปรัชญาการศึกษาน้ัน
ไมใชแบบแผนที่ เปนสากลที่จะนําไปใชได ทุกทองถิ่นทุกกาลสมัย ยิ่ งในที่ตาง
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ขนบธรรมเนียมประเพณี ตางวัฒนธรรมตางกาลสมัยกันแลวยิ่งทําใหมีความแตกตางกัน
ออกไปมากข้ึน ดังน้ัน ประเทศไทยก็ควรมีปรัชญาการศึกษาของเราเองเพราะปรัชญา
การศึกษาเปนเคร่ืองชวยใหความคิดหรือวิเคราะหหาหลักการวิธีการที่ดีเพื่อนําไปสู
แนวทางในการจัดการศึกษาท่ีดีตอไป  (จินดา  ยัญทิพย, 2528, หนา 10) 

ความสัมพันธระหวางปรัชญากับการศึกษา 
ปรัชญากับการศึกษาเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันเพราะตางก็สนใจในเรื่องท่ี

เกี่ยวของกับมนุษย ในการจัดการศึกษาตองอาศัยปรัชญาในการหาคําตอบทางการศึกษา 
ดังน้ันปรัชญาจึงมีความสัมพันธกับการศึกษาอยางแนนแฟนดังความคิดเห็นของวิทย  
วิศทเวทย (2523, หนา 33)  ท่ีไดกลาววา 

ปรัชญามีสวนชวยนักการศึกษาโดยการกําหนดเปาหมายหรือการกําหนดส่ิงอันมี
คาสูงสุดในการดําเนินกิจการการศึกษา การศึกษามีไวเพ่ือชีวิต และควรจะตองมีไวเพ่ือ
ชีวิตท่ีดี ชีวิตท่ีดีท่ีสุดหรือนาพึงปรารถนาที่สุดเปนอยางไรน้ัน เปนส่ิงท่ีนักปรัชญาเสนอ
คําตอบโดยโยงไปถึงธรรมชาติของมนุษย ……. เม่ือไดมติเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เหลาน้ี
แลว จุดหมายของการศึกษาก็จะหลั่งไหลออกมาเอง เม่ือไดจุดหมายอันแนชัดแลว 
เน้ือหาของหลักสูตรบทบาทของครูในกระบวนการศึกษา บทบาทของโรงเรียนในสังคมก็
จะกําหนดไดชัดเจนขึ้น 

ไพฑูรย สินลารัตน (2529, หนา 34-35) ไดกลาววา การศึกษากับปรัชญามี
ความสัมพันธกันอยางมากโดยเน้ือหา ปรัชญาท่ัวไปชวยใหความกระจางแกการศึกษาได 
และวิธีการทางปรัชญาก็ชวยใหการดําเนินทางการศึกษารัดกุมและชัดเจนข้ึน และ “ความ
พยายามที่วิเคราะหวิพากษวิจารณและพิจารณาดูการศึกษาอยางละเอียดลึกซ้ึงทุกแงทุก
มุม ใหเขาใจถึงแนวคิด หลักความสําคัญความสัมพันธและเหตุผลตาง ๆ อยางชัดเจน มี
ความตอเน่ืองและมีความหมายตอมนุษย สังคมและส่ิงแวดลอมน้ีเองที่เปนงานสําคัญของ
ปรัชญาตอการศึกษา” 
 วิจิตร ศรีสอาน (2523, หนา 19) ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางปรัชญากับ
การศึกษาไววา ปรัชญาชวยในการพิจารณากําหนดเปาหมายของการศึกษา การศึกษา
เปนกิจกรรมทางสังคมที่มุงผลการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของบุคคลใหเปนไปในแนว
ท่ีปรารถนา ปญหาจึงเกิดข้ึนไดวาอะไรคือเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ
อีกนัยหน่ึงก็คือ อะไรควรจะเปนจุดหมายของการศึกษา เม่ือการศึกษาเปนการพัฒนา
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บุคคล การศึกษาจึงแยกไมออกจากจุดหมายของชีวิต ในเร่ืองเดียวกันน้ี มารเจอรี ไซกัส 
ไดกลาววา “ศิลปแหงการศึกษาน้ันจะไมสามารถบรรลุถึงความแจมชัดอยางสมบูรณใน
ตัวเองไดหากขาดปรัชญา”  (มารเจอรี  ไซกัส, 2520, หนา 5) 
 นอกจากนี้ ส. ศิวรักษ (2524, หนา 42) ยังไดกลาวถึงความสัมพันธระหวาง
ปรัชญากับการศึกษาไวดวยวาปรัชญาท่ัวไปอาศัยความรูจากวิชาแขนงตาง ๆ มา
ประกอบแลวโยงขึ้นเปนแนวคิดฉันใด ปรัชญาการศึกษาก็อาศัยขอเท็จจริงตาง ๆ ทาง
การศึกษาเพื่อนํามาประกอบพิจารณาฉันน้ัน  ดวยเหตุน้ีปรัชญาการศึกษาจึงตองพึ่ง
ปรัชญาท่ัวไปเพราะปญหาพื้นฐานทางการศึกษาก็คือปญหาในทางปรัชญา โดยนัยน้ี
ปรัชญาการศึกษาจึงเปนการนําเอาปรัชญามาประยุกตใชกับการศึกษา น่ันเอง 
 ดังน้ันปรัชญาจึงมีสวนชวยใหการจัดการศึกษาดําเนินไปโดยสอดคลองกับสภาพ
สังคมน้ัน ๆ โดยอาศัยวิธีการของปรัชญาคือการวิเคราะห สังเคราะห และตีความมาใชใน
การแกปญหาของการศึกษา 
 ความหมายของปรัชญาการศึกษา 
 ความหมายของปรัชญาการศึกษาน้ีไดมีนักการศึกษาและนักปรัชญาหลายทาน
ใหความ-หมายคือ คํานิยามท่ีแตกตางกันออกไปตามทัศนะของแตละทาน  เชน 
 อุดม บัวศรี (2518, หนา  63) กลาววา ปรัชญาการศึกษาคือ ปรัชญาประยุกต 
เพราะนําเอาความคิดทางปรัชญามาประยุกตใชกับการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนตอการ
เรียนการสอนตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความเปนมนุษย 
 สุมิตร คุณานุกร (2520, หนา 39) กลาววา ปรัชญาการศึกษาคือ อุดมคติ 
อุดมการณอันสูงสุดซ่ึงยึดเปนหลักในการจัดการศึกษา มีบทบาทในการเปนแมบทเปน
ตนกําเนิดความคิดในการกําหนดความมุงหมายของการศึกษา และเปนแนวทางในการ
จัดการศึกษาตลอดจนถึงขบวนการในการเรียนการสอน 
 วิจิตร ศรีสอาน (2524, หนา 109) ไดกลาววาปรัชญาการศึกษา คือจุดมุงหมาย
ระบบความเช่ือหรือแนวคิดท่ีแสดงออกมาในรูปของอุดมการณหรืออุดมคติทํานอง
เดียวกันกับท่ีใชในความหมายของปรัชญาชีวิต ซ่ึงหมายถึง อุดมการณของชีวิต อุดมคติ
ของชีวิตแนวทางดําเนินชีวิตน่ันเอง  กลาวโดยสรุปปรัชญาการศึกษา  คือ  จุดมุงหมาย
ของการศึกษาน่ันเอง 
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 ศักดา ปรางคประทานพร (2526, หนา 45) อธิบายถึงความหมายของปรัชญา
การศึกษาวา คือความคิดเห็นอยางวิพากษวิจารณเกี่ยวกับกระบวนการที่กอใหเกิดการ
เรียนรูของมนุษยความคิดเห็นน้ีต้ังอยูบนรากฐานของอภิปรัชญา ญาณวิทยา และ        
อัฆวิทยา หรือปรัชญาการศึกษา หมายถึงการพิจารณาองคประกอบทุก ๆ สวนของ
การศึกษาอยางถี่ถวน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาท่ีจะใชเปนเคร่ืองนําทางใน
การจัดการศึกษา 
 ทองปลิว ชมช่ืน (2529, หนา 120) ไดใหความหมายวา ปรัชญาการศึกษา คือ 
เทคนิคการคิดท่ีจะแสวงหาคําตอบและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานทางการศึกษา 
ไมวาการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือการศึกษานอกโรงเรียน เร่ิมต้ังแตการกําหนด
จุดมุงหมายของการศึกษา ยุทธศาสตรทางการศึกษาและการบริหารทางการศึกษา 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนามนุษยและสังคมอยางแทจริง 
 ก็อดเฟร ทอมสัน (GODFREY THOMSON, อางถึงใน สุลักษณ ศิวรักษ, 2524, 
หนา 8) กลาววา “เม่ือเราพยายามที่จะพิจารณาดูการศึกษาโดยตลอดแลวพยายามที่จะ
ใหไดความคิดท่ีลงรอยเกี่ยวกับการศึกษาท้ังหมดนั้นใหสมเหตุสมผล และใหใชไดผลให
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดน่ันแหละคือปรัชญาการศึกษา” 
 จอรจ แอล นิวสัน (GEORGE L. NEWSONE, 1969, pp. 163-164) กลาววา 
ปรัชญาการศึกษาคือ การนําเอาหลักบางประการของปรัชญาอันเปนแมบทมาดัดแปลง
ใหเปนระบบเพื่อประโยชนในการศึกษา 
 ซิดนีย ฮุค (SIDNEY HOOK, 1969, pp. 136-139) กลาววา ปรัชญาการศึกษา
คือ ทัศนคติและวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา (ATTITUDES AND AIMS OF 
EDUCATION) โดยระบบโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนและบุคลากรที่มีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวของ
กับการศึกษายึดเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผูเรียนหรือใหการศึกษาแกผูเรียน 
 คริสโตเฟอร เจ ลูคัส (CHRISTOPHER J. LUCUS, 1970, p. 136) ไดใหคํา
นิยามของปรัชญาการศึกษาวา หมายถึงความเชื่อ ความนึกคิด หรือทักษะท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษาท่ีโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาใชยึดเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 จอรจ เอฟ เนลเลอร (GEORGE F. KNELLER, 1971, p. 2) ใหความหมายของ
ปรัชญาการศึกษาวา “ปรัชญาการศึกษา” คือผลจากการแสวงหาความเขาใจเกี่ยวกับ
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การศึกษาอยางชัดเจน แปลความหมายกระบวนการทางการศึกษาใหสามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการกําหนดจุดมุงหมายและนโยบายทางการศึกษาได 
 จากความหมายของปรัชญาการศึกษาดังกลาวมาน้ี พอสรุปไดวาปรัชญา
การศึกษาเปนการนําเอาหลักการและแนวคิดจากปรัชญาแมบทมาประยุกตใชในการจัด
การศึกษา อาทิเชน การกําหนดทิศทาง รูปแบบและวิธีการทางการศึกษา โดยพิจารณา
ใหสอดคลองกับองคประกอบตางๆ เพ่ือใหการจัดการศึกษาไดเกิดประโยชนมากที่สุด
และตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 ลัทธิปรัชญาการศึกษา 
 ปรัชญาการศึกษาแบงตามลักษณะที่มาไดเปน 3 ประเภท (สุรินทร รักชาติ, 
2529, หนา 39)  ดังน้ี 

1. ปรัชญาการศึกษาท่ียึดปรัชญาท่ัวไปเปนพ้ืนฐานในการสรางระบบและวิธีการ
ทางการศึกษา โดยการประยุกตมาจากปรัชญาแมบท ปรัชญาการศึกษาประเภทนี้ไดมี
นักการศึกษาท้ังชาวไทยและตางประเทศไดกลาวถึงและแบงเปนลัทธิตาง ๆ หลายลัทธิ
ดังน้ี 
 ภิญโญ  สาธร  (2525, หนา 100-132)  กลาวถึงปรัชญาการศึกษาวามี 6 
ลัทธิ คือ 

1. สังคมประเพณีนิยม (THE DOCTRINE OF SOCIAL 
TRADITIONALSM)  

2. สังคมประสบการณนิยม  (THE DOCTRINE OF SOCIAL 
EXPERIMENTATION)  
              3.  แบบกาวหนาตามธรรมชาติ  (THE  DOCTRINE  OF  NATURALISTIC 
PROGRESSIVISM) 

3. สาระนิยม  (THE DOCTRINE OF ESSENTIALISM)  
4. นิรันตรนิยม  (THE DOCTRINE OF PERENNIALISM)  
5. สรางสังคมใหม  (THE DOCTRINE OF RECONSTRUCTIONISM) 
VAN CLEVE MORRIS (1966, pp. 327-401) กลาวถึงลัทธิปรัชญา

การศึกษาไว 5 ลัทธิ ดังน้ี 
1. สารัตถนิยม  (ESSENTIALISM)            
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2. นิรันตรนิยม  (PERENNIALISM)  
3. พิพัฒนาการนิยม  (PROGRESSIVISM)  
4. ปฏิรูปนิยม  (RECONSTRUCTIONISM)  
5. อัตถิภาวนิยม  (EXISTENTIALISM) 
G. MASE WINGO (1974, p. 40) กลาวไว 6 ลัทธิ โดยเพิ่มลัทธิมารกซิสต 

(MARXISM)  อีกหน่ึงลัทธิ 
2. ปรัชญาการศึกษาท่ียึดปรัชญาของนักปรัชญาแตละคนมาเปนพ้ืนฐานในการ

สรางระบบ และวิธีการทางการศึกษา เชน ระบบการศึกษาในอุดมรัฐ (THE REPUBLIC) 
ของเพลโต และพุทธปรัชญาการศึกษาของพระพุทธเจา  เปนตน 

3. ปรัชญาการศึกษาท่ียึดระบบการศึกษาสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรมในปจจุบันมาวิเคราะหเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางระบบและ
วิธีการทางการศึกษา เชน ระบบปรัชญาการศึกษาของ  อีแวน  อิลลิช  และเอฟเวอรเฮท  
ไรเมอร  เปนตน 

ปรัชญาการศึกษาน้ันมีอยูมากมายหลายระบบตามลักษณะทางธรรมชาติ ซ่ึง
แนวความคิดของมนุษยท่ีตางคิดและเช่ือไมเหมือนกัน นอกจากน้ียังแตกตางกันไป
ตามแตละสังคมตามลักษณะความจําเปน และความตองการของสังคมอีกดวย ปรัชญา
การศึกษาน้ันอาศัยพ้ืนฐานแหงความคิดของปรัชญาบริสุทธิ์ ซ่ึงปรัชญาการศึกษาระบบ
หน่ึง ๆ อาจจะอาศัยแนวคิดมาจากปรัชญาบริสุทธิ์หลาย ๆ สาขามาผสมผสานกัน เพ่ือ
จะจัดระบบความคิดข้ึนใหมใหสมบูรณหรือหลายระบบของปรัชญาการศึกษา อาจจะ
อาศัยแนวคิดจากปรัชญาบริสุทธิ์สาขาเดียวกันมาเปนรากฐานของตน ลักษณะเชนน้ีจึงมี
ผลใหปรัชญาการศึกษาหลายระบบมีแนวคิดท่ีคลายคลึงหรือมีลักษณะที่คาบเกี่ยวกันอยู 
(บรรจง จันทรสา, 2529 หนา 236) ปรัชญาการศึกษาท่ีนักการศึกษาไดจัดไวมีดวยกัน 5 
ลัทธิคือ ลัทธิสารัตถนิยม ลัทธินิรันตรนิยม ลัทธิพิพัฒนาการนิยม ลัทธิปฏิรูปนิยม และ
ลัทธิอัตถิภาวนิยม รวมกับปรัชญาการศึกษาท่ีมาจากความคิดของนักปรัชญาอีก 1 ลัทธิ 
คือ ลัทธิพุทธปรัชญาการศึกษา โดยในแตละลัทธิจะกลาวถึงความเปนมา แนวคิดพ้ืนฐาน 
หลักการสําคัญ ความเช่ือทางการศึกษาในเรื่องจุดมุงหมายการศึกษา และองคประกอบ
ของการศึกษา ไดแก หลักสูตร โรงเรียน  ผูสอน  และกระบวนการเรียนการสอน 
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 ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม  (ESSENTIALISM)  
 ความเปนมา 
 สารัตถ (ESSENTIA) หมายถึง แกนสารที่จําเปนหรือเน้ือหาท่ีเปนหลักสําคัญ
ความเชื่อของปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม เกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา เม่ือประมาณป ค.ศ. 
1930 โดยมีกลุมนักการศึกษาและนักปรัชญาท้ังฝายจิตนิยมและฝายวัตถุนิยมของ
สหรัฐอเมริกาท่ีมีทรรศนะทางอนุรักษนิยม ไดรวมกลุมกันเพ่ือตอตานแนวความคิดฝาย
พิพัฒนาการนิยมซ่ึงกําลังเผยแพรอยูในขณะน้ันกลุมนักการศึกษาท่ีมีแนวความเช่ือ
ในทางอนุรักษนิยมมีผูนําท่ีสําคัญคือ วิลเลียม ซี แบกเลย (WILLIAM C. BAGLEY) และ
นักการศึกษาท่ีมีแนวความเช่ือในแนวเดียวกัน เชน โทมัส บริกส (THOMAS BRIGGS) 
และเฟรดเดอริก บริด (FREDERICH BREED) เปนตน บุคคลเหลาน้ีไดรวมกันจัดต้ัง
เปน “คณะกรรมการฝายสารัตถนิยม เพ่ือความกาวหนาทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา” 
ข้ึนในป ค.ศ. 1946 เพ่ือเผยแพรความเชื่อของฝายสารัตถนิยมจนถึง ค.ศ. 1946 แบกเลย
ไดถึงแกกรรม จึงทําใหคณะกรรมการชุดน้ีเลิกลมไป แตความเชื่อตามแนวลัทธิปรัชญา
การศึกษาสารัตถนิยมก็ไดแพรหลายออกไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไดรับความ
นิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกา ในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และยังคงนิยมกันเร่ือยมา
จนถึงปจจุบัน และมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ลัทธิปรัชญา
การศึกษาสารัตถนิยมมีความเขมแข็งในทางวิชาการและมีประสิทธิภาพในการสราง
คานิยมเกี่ยวกับระเบียบวินัยไดเปนอยางดี (ภิญโญ สาธร, 2525, หนา 31) 
 แนวคิดพ้ืนฐาน 
 ลัทธิสารัตถนิยมมีรากฐานมาจากปรัชญาบริสุทธิ์ 2 ฝาย คือ จิตนิยม 
(IDEALISM) ซ่ึงเช่ือวาจิตเปนสวนที่สําคัญท่ีสุดในชีวิตมนุษย โลกท่ีมนุษยอาศัยอยูน้ีเปน
โลกแหงจิต หรือเปนนามธรรม ดังน้ันความรูหรือความจริงเกิดจากการคิด การหยั่งรูเปน
สําคัญ และฝายวัตถุนิยม (REALISM) ท่ีเช่ือวาวัตถุเปนสสารที่แทจริงในตัวมันเอง 
ความรูหรือความจริงจึงเกิดมาจากการไดสัมผัสหรือมีประสบการณกับส่ิงน้ัน (ARTHUR 
K. ELLIS, 1981, p. 85) 
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 หลักการสําคัญ 
 ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมมีหลักการสําคัญ (GEORGE F. KNELLER, 1971, 
pp. 115 – 118 อางถึงใน  สมนึก  พวงทอง, 2531, หนา 44)  สรุปไดดังน้ี 

1. การเรียนรูจะตองเกี่ยวของกับการทํางานหนักและการเอาไปประยุกตใช 
2. การริเร่ิมในการศึกษา  ควรจะข้ึนอยูกับครูมากกวานักเรียน 
3. แกนแทของการศึกษา (CORE OF EDUCATION) คือการเรียนรูเน้ือหาวิชา

ท่ีไดเลือกสรรมาเปนอยางดีแลว 
4. โรงเรียนควรรักษาวิธีการเดิมท่ีใชระเบียบ วินัย และการอบรมทางจิตใจเปน

เคร่ืองมือในการสงเสริมการเรียนรู  (TRADITIONAL METHODS OF MENTAL 
DISCIPLINE) 
 ความเชื่อทางการศึกษา 
 จุดมุงหมายการศึกษา 
 จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษาสารัตนิยมมี 2 ระดับ คือ ระดับ           
มหภาค (MACRO LEVEL) หรือระดับกวาง ๆ ซ่ึงมุงถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม อันมี
ความสําคัญตอมนุษยมาก ซ่ึงจะมีผลในการควบคุมการกระทําหรือพฤติกรรมตาง ๆ ของ
บุคคล และสามารถที่จะบังคับวิถีทางของเหตุการณตาง ๆ และอีกระดับหน่ึงคือระดับ
จุลภาค (MICRO LEVEL) หรือระดับเฉพาะตัวมุงท่ีจะพัฒนาสติปญญา คุณวินัยของ
มนุษยใหเปนผูมีความเฉลียวฉลาด และมีความประพฤติท่ีดีงาม  (ศักดา  ปรางค
ประทานพร, 2526, หนา 84) 

 จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาสารัตถนิยมสรุปไดดังน้ี (ไพฑูรย สินลารัตน,               
2524, หนา 64-65) 

1. ใหการศึกษาในสิ่งท่ีเปนเนื้อหาสาระ (ESSENTIAL SUBJECT MATTER) 
อันไดมาจากมรดกทางวัฒนธรรม 

2. ใหการศึกษาเพ่ือการเรียนรูในเร่ืองของความเช่ือ ทัศนคติ และคานิยมของ
สังคมในอดีต 

3. ธํารงรักษาส่ิงตาง ๆ ในอดีตเอาไว 



EF 303 87 

นอกจากท่ีกลาวมาแลวน้ีปรัชญาสารัตถนิยมน้ียังมุงการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนมี
ระเบียบวินัย ทํางานหนัก  ใชสติปญญาใหมาก  และรักษาอุดมคติอันดีงามของสังคมอีก
ดวย 
 องคประกอบของการศึกษา 
 หลักสูตร 
 หลักสูตรของปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมเปนหลักสูตรแบบเนื้อหาวิชา 
(SUBJECT-MATTER  CURRICULUM) และหลักสูตรแบบสหสัมพันธ (BROAD-FIELD 
CURRICULUM) โดยเนนเน้ือหาวิชาและกวดขันความรูเปนสําคัญ (บุญเลิศ    นาคแกว, 
2522, หนา 113) และเนื้อหาสาระที่เนนจะเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับการกลั่นกรอง
มาแลวอยางดี หลักสูตรนี้ มี วิชาพื้นฐาน คือ ภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ประวัติศาสตร นอกจากน้ีเน้ือหาท่ีเนนเปนพิเศษ คือ เน้ือหาท่ีเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี 
วรรณคดี คานิยม และวัฒนธรรมของสังคมท่ีควรรักษาไว การจัดทําหลักสูตรน้ันจะเปน
หนาท่ีของครู และผูเช่ียวชาญ และหลักสูตรจะมีลักษณะควบคุมการเรียนการสอน
ลวงหนาและสวนใหญจะเปนแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ (ไพฑูรย สินลารัตน, 2524, 
หนา 65-66) 
 โรงเรียน 
 ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมเนนเร่ืองมาตรฐานการศึกษา ฉะน้ันโรงเรียนจะตอง
เครงครัดในเร่ืองระเบียบวินัย หนาท่ีสําคัญของโรงเรียนคือการถายทอดวัฒนธรรมจาก
คนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง สรางบรรยากาศทางการศึกษาใหเหมาะสมแกการพัฒนา
สติปญญา จริยธรรมและ  ถายทอดวัฒนธรรม (ศักดา ปรางคประทานพร, 2526, หนา 
85) บทบาทของโรงเรียนในปรัชญากลุมน้ีเปนบทบาทที่ตามสังคม สังคมมอบหมายอะไร
ก็ทําไปตามนั้น ไมมีการแนะนําหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางหน่ึงอยางใด  (ไพฑูรย  
สินลารัตน, 2524, หนา 69) 
 ผูสอน 
 ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมใหความสําคัญกับครูผูสอนเปนอยางมาก เพราะ
ครูผูสอนเปนผูท่ีกําหนดตัดสิน และดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาท้ังหมด นอกจากน้ี
ครูผูสอนตองเปนผูท่ีมี ความรูดีและความประพฤติดี เพ่ือเปนแบบอยางและเปนผูนําใน



                                                                                           EF 303 
 
88 

หองเรียนไดดังท่ีวิลเลี่ยม ดับเบิ้ลยู บริกแมน (WILLIAM W. BRICKMAN) กลาวไววา 
“ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมถือวาครูเปนศูนยกลางของการจัดการศึกษา ครูตองมี
ความรูทางการศึกษาท่ัวไป (LIBERAL EDUCATION) ทฤษฎีการเรียนรูแบบตาง ๆ มี
ความลึกซ้ึงในจิตวิทยาของเด็กและขบวนการเรียนรู สามารถแยกขอเท็จจริงออกจาก
อุดมคติใหนักเรียนไดเขาใจปรัชญาพ้ืนฐานทางการศึกษาและมีความเสียสละตออาชีพ
ครู” (WILLIAM  W.  BRICKMAN, 1968, p. 364  อางถึงใน  ศุภร  ศรีแสน, 2522, หนา 
90) 
 กระบวนการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม เนนหลักสําคัญท่ีจะให
ผูเรียน เขาใจเน้ือหาอยางถองแท ครูจึงอาจใชวิธีการตาง ๆ ในการถายทอดความรู แตก็
เนนการเรียนการสอนแบบบรรยายเปนหลัก  ท้ังน้ีเพ่ือใหไดเน้ือหาสาระมาก ๆ และมี
ความเช่ือวาเนื้อหาสาระท่ีได คัดเลือกแลวเปนส่ิงท่ีมีคุณคา  การเรียนการสอนจะอาศัย
หนังสือ ตําราตาง ๆ เปนส่ือการสอนการถามตอบเพื่อทบทวนความเขาใจในเน้ือหาวิชา 
ดังน้ัน ผูเรียนตองเปนผูท่ีมีความเพียรพยายามอยางหนักและจดจําวิชาการตาง ๆ ใหข้ึน
ใจ  สวนครูจะตองเปนผู ท่ี มีความรู ดี มีความสามารถในการถายทอดวิชาและมี
ความสามารถในการชักนําใหผูเรียนรูในส่ิงท่ีเปนประโยชนและมีคุณคา นอกจากน้ีการ
เรียนการสอนในแนวนี้ยังเปนการสรางผูนําในกลุมดวย กลาวคือ ผูนําของกลุมคือผูท่ีเกง 
มีความสามารถในการจดจําเน้ือหาไดดี มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย (ณัฐพร             
คํามะสอน, 2531, หนา 32-33) 

 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม  (PERENNIALISM) 
 ความเปนมา 
 นิรันตร (PERENINIAL) หมายถึง ภาวะไมเปลี่ยนแปลง คงอยูช่ัวนิรันดร ปรัชญา
นิรันตรนิยมน้ีเร่ิมตนจากสมัยกรีกโบราณ ลัทธิปรัชญาท่ีเปนพ้ืนฐานของปรัชญาน้ีไดแก
คําสอนของบรรดาปรัชญาเมธีชาวกรีกยุคโบราณ คือคําสอนของโสเครตีส เพลโต และ
อริสโตเติล (ทองปลิว ชมช่ืน, 2529, หนา 131) ตอมาบาทหลวงโทมัส อาควีนัส (ST. 
THOMAS AQEUINAS) ไดนําความเช่ือทางศาสนาโรมันคาทอลิกมาเก่ียวของดวย 
ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมจึงเปนผลของการผสมผสานกันระหวางแนวความคิดของ
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อริสโตเติลที่เรียกวา RATIONAL HUMANISM ซ่ึงเนนเฉพาะการใชความคิดและเหตุผล
ของบุคคลกับแนวความคิดของบาทหลวงโทมัส อาควีนัสท่ีเรียกวา SCHOLASTIC 
REALISM ซ่ึงคํานึงถึงเร่ืองความเชื่อเกี่ยวกับพระเจา เร่ืองศาสนาและขอเรียกรองทาง
ศาสนาดวย  (ฐิติพงษ  ธรรมานุสรณ, 2522, หนา 77) 
 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมเกิดข้ึนในขณะที่ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกกําลังพัฒนา
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีใหม ๆ นําระบบเศรษฐกิจแบบนิยมมาใช มีการ
แขงขันการคาอยางไมเปนธรรม ครอบครัวไมมีเวลาอบรมสมาชิกในครอบครัว และท่ี
สําคัญคือมนุษยเร่ิมเสียความเปนมนุษยไปทีละนอย ๆ ใหกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
นักปรัชญาและนักการศึกษากลุมหน่ึงจึงเสนอปรัชญาการศึกษาท่ีมีจุดมุงหมายใหเปนส่ิง
ท่ีนํามนุษยไปสูอดีตท่ีมีระเบียบ มีความม่ันคง มีจริยธรรม และความยุติธรรม (ศักดา 
ปรางคประทานพร, 2526, หนา 95) นักปรัชญาและนักการศึกษาผูท่ีไดรวบรวมหลักการ
และใหกําเนิดปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมในป ค.ศ. 1929 คือ โรเบิรต เอ็ม ฮัทชินส 
(ROBERT M. HUTCHINES) มอทิเมอร เจ แอเลอร (MORTIMER J. ADLER)  และ  
เซอรริชารด  ลิฟว่ิงสโตน  (SIR  RICHARD  LIVINGSTONE) 
 แนวคิดพ้ืนฐาน 
 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมมีรากฐานมาจากปรัชญาพ้ืนฐานกลุมจิตนิยมเชิง
เหตุผล และกลุมวัตถุนิยมเชิงเหตุผลผสมผสานกัน โดยท้ังสองฝายมีความเชื่อพ้ืนฐานใน
เร่ืองของเหตุผลเหมือนกัน เพราะถือวาเหตุผลเปนลักษณะสูงสุดของมนุษย และมนุษย
เองก็อยูในโลกของเหตุผล (A WORLD OF REASON) นิรันตรนิยม เช่ือวามนุษยมี
ความสามารถท่ีจะใชความคิดและเหตุผลมาตัดสินปญหาตาง ๆ ได ซ่ึงความสามารถ
วันน้ีไมมีในส่ิงท่ีมีชีวิตอื่น ๆ มนุษยไดใชความคิดและเหตุผลอยูตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู
และความสามารถในการคิดหาเหตุผลของมนุษยติดตัวมาต้ังแตกําเนิด ( FREDERIC C, 
GRUBER, 1961, p. 20 อางถึงใน สุรินทร รักชาติ, 2529, หนา 48) สวนความรูน้ัน
ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมเช่ือวาไดมาจากการคิดหาเหตุผล และความดีความงามนั้น
ก็เช่ือวาไมไดข้ึนอยูกับพันธุกรรมหรือส่ิงแวดลอม แตจะข้ึนอยูกับความมีวินัยในตัวเอง
และยึดม่ันในความดี (กิติมา  ปรีดีดิลก, 2523, หนา 86) 
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 หลักการสําคัญ 
 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม มีหลักการสําคัญ (ศุภร ศรีแสน, 2526, หนา          
167-169) สรุปไดดังนี้ 

1. ธรรมชาติพื้นฐานของมนุษยยอมเหมือนกันในทุกกาลเทศะ การจัดการศึกษา
ควรจะเหมือนกันสําหรับทุกคน  

2. ส่ิงสําคัญท่ีสุดสําหรับมนุษยคือ สติปญญา การศึกษาจึงควรมุงพัฒนา
สติปญญาและความมีเหตุผล  มนุษยมีเสรีภาพและความรับผิดชอบ 

3. การศึกษามุงใหผูเรียนเขาถึงสัจจะหรือความเปนจริงแทท่ีไมเปลี่ยนแปลง
การศึกษามิไดเปนไปเพื่อสอนใหคนปรับตัวเขากับสังคมหากใหปรับตัวเขากับความจริงท่ี
นิรันดร 

4. การศึกษามิใชการเอาอยางชีวิตหรือเลียนแบบชีวิต  หากเปนการเตรียมตัว
เพ่ือชีวิต 

5. นักเรียนควรเรียนรูวิชาพื้นฐานบางประการ เพ่ือจะไดรูถึงส่ิงซ่ึงรูจริงแทและ
ถาวรที่สุดในโลก  โดยตองเรียนวิชาหลักท่ีจะพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานจิตใจและรางกาย 

6. วิชาหลักท่ีควรแกการศึกษาคือ งานนิพนธในหนังสือ GREAT BOOKS 
ไดแก งานนิพนธท่ีสําคัญ ๆ ทางวรรณคดี ปรัชญา ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร เปนการ
เอาของดีจากอดีตมาใชในปจจุบัน 
 ความเชื่อทางการศึกษา 
 จุดมุงหมายการศึกษา 
 จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม คือ ภารกิจหลักของ
การศึกษา อยูท่ีจะตองปรุงแตงคนใหเปนคนโดยสมบูรณดวยการชวยใหแตละบุคคล
ตระหนักถึงธรรมชาติอันแทจริงท่ีแฝงอยูภายในตน และทําใหเปนความจริงข้ึนเทากับวา
การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาพลังธรรมชาติในตัวมนุษยน่ันเอง จุดมุงหมาย
การศึกษาของนิรันตรนิยมแยกออกไดเปน สองดาน  คือ  ดานพุทธิปญญา  และดาน
ศีลธรรม  (รัตนา  ตันบุญเต็ก, 2523, หนา 7-8) 
 จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม   (ไพฑูรย  สินลารัตน,  
2524, หนา 72) สรุปไดดังนี้ 
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1.  มุงใหผูเรียนรูจักและทําความเขาใจกับตนเองใหมากท่ีสุดโดยเฉพาะในเรื่อง
ของเหตุผลและสติปญญา 

2. มุงพัฒนาสติปญญาและเหตุผลในตัวมนุษยใหดีข้ึน 
3. มุงใหผูเรียนมีความม่ันคงทางจิตใจ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม เปนกระบวนการที่จะพัฒนาคุณธรรมทางพุทธิ

ปญญาใหแกผูเรียน และฝกอบรมทางศีลธรรมจรรยาใหเปนนิสัย ซ่ึงจะทําใหผูเรียน
ตระหนักถึงคุณคาและความดีงามของศีลธรรม 
 องคประกอบของการศึกษา 
 หลักสูตร 
 หลักสูตรของปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมเปนหลักสูตรท่ีเนนวิชาทางศิลป
ศาสตร (LIBERAL ARTS CURRICULUM) เปนหลักสูตรที่เนนวิชาการศึกษาท่ัวไป 
(GENERAL EDUCATION) ท่ีฝกฝนใหผูเรียนเปนผูท่ีรูจักใชสติปญญา เหตุผล เปนการ
ใหความรูท่ีกวางขวาง ชวยใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชไดทุก
สถานการณ หลักสูตรศิลปศาสตรแบงเปน 2 กลุม คือ ศิลปทางภาษา (LIBERAL ARTS) 
ซ่ึงประกอบดวยไวยากรณ วาทศิลป และตรรกศาสตร ซ่ึงเปนเร่ืองของการอาน การฟง 
การพูด การเขียน (3R’S) และการใชเหตุ(ROBERT M. HUTCHINS, 1976, p. 258) อีก
กลุมคือศิลปทางคํานวณ (MATHEMATICAL ARTS) ประกอบดวย เลขคณิต 
วิทยาศาสตร ปรัชญา ดาราศาสตร และดนตรี วิชาในกลุมน้ีมุงท่ีการพัฒนาสติปญญา 
(INTELLECTUAL DEVELOPMENT) ของผูเรียนเปนสําคัญ ปรัชญาการศึกษานิรันตร
นิยมเนนผลงานทางปญญาอันล้ําคาในอดีตท่ีเรียกวา  THE GREAT BOOKS หรือ 
CLASSIC WORKS ถือวาเปนผลงานอมตะที่มีคาทุกยุคทุกสมัย ซ่ึงประกอบดวย งาน
ศิลปะ วรรณกรรม  งานดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร (MARK VAN DOREN, 
1959, p. 144) หลักสูตรในปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมน้ีมุงความเปนเลิศทางวิชาการ 
การจัดลําดับในเน้ือหาวิชาเนนความถูกตองทางวิชาการของการจัดลําดับกอนหลัง 
หลักสูตรจะใชเน้ือหาวิชาเปนส่ิงนําทางไปสูความสําเร็จทางปญญาโดยแท 
 โรงเรียน 
 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมน้ีไมมีบทบาทตอสังคมโดยตรงแตมีผลในทางออม 
เพราะวาเนนที่ตัวบุคคลเปนหลักใหญ เม่ือบุคคลมีการพัฒนาเกิดข้ึนแลวก็ยอมท่ีจะทําให
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สังคมนั้นดีข้ึนดวย ดังน้ันโรงเรียนตามแนวคิดของปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมน้ีจึง
เปรียบเสมือนเปนส่ือกลางที่จะนําผูเรียนไปสูสัจธรรม คานิยม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
สวนการสรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนจะตองพยายามสรางความช่ืน
ชอบในวัฒนธรรมที่มีอยู (จินดา ยัญทิพย, 2528, หนา 44) และโรงเรียนจะตองเครงครัด
ในเร่ืองระเบียบวินัยและความประพฤติ ท้ังน้ีเพ่ือเปนการ เตรียมผูเรียนใหเปนผูใหญท่ีดี
ในอนาคต 
 ผูสอน 
 ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมใหความสําคัญกับครูผูสอนเปนอยางมากโดยเช่ือ
วาผูสอนเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนการสอน ผูสอนเปนบุคคลสําคัญในการ
ตัดสินใจการเลือกการกําหนดวิธีการที่จะสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล แต
ครูผูสอนจะไมเปนผูปอนความรู  โดยตรง แตจะเปนผูเสนอขอคิดตาง ๆ ใหผูเรียนได
พัฒนาสติปญญา โดยบทบาทท่ีสําคัญของครู ก็คือผูนําทางสติปญญาน้ันเอง นอกจากน้ัน
ครูผูสอนยังมีบทบาทในการดูแล รักษาระเบียบวินัยโดยการควบคุมความประพฤติ และ
วินัยของนักเรียน  (กิติมา  ปรีดีดิลก, 2523, หนา 87) 
 ครูผูสอนตามปรัชญาการศึกษาน้ีจะตองเปนผูท่ีมีความสามารถ ท้ังทางดาน
วิชาการและมีคุณสมบัติทางดานคุณธรรมเปนอยางดี จึงจะเปนผูนําของนักเรียนท้ังดาน
วุฒิปญญาและคุณธรรมได  (ทองปลิว  ชมช่ืน, 2529, หนา 147) 
 กระบวนการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมเนนที่จะสรางคนใหเปน
คนท่ีสมบูรณ โดยวิธีการฝกฝนศักยภาพที่ มีอยู ในตัวผู เ รียนเปนสําคัญ  ฉะน้ัน
กระบวนการเรียนการสอนจึงเนนหนักท่ีจะกระตุนใหเกิดการพัฒนาในตัวผูเรียน โดยการ
ใหอภิปรายใชเหตุผลและสติปญญาโตแยงกัน (ไพฑูรย สินลารัตน, 2524, หนา 74) ซ่ึง
การเรียนการสอนตามแนวความเชื่อของปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยมน้ียึดหลักการสอน
ตามแนวจิตวิทยาท่ีวาดวยสมรรถภาพ (FACULTY PSYCHOLOGY) ท่ีเช่ือวาสวนของ
สมองนั้นทําหนาท่ีสําคัญ 3 ดาน คือ ดานเหตุผล (REASON) ดานความจํา (MEMORY) 
และดานความต้ังใจ (WILL) และสวนของสมองท่ีทําหนาท่ีดานเหตุผลน้ันถือวาเปน
พื้นฐานสําคัญของสติปญญา จึงควรจะไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี (บรรจง จันทรสา, 
2527, หนา 163-164) 
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 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (PROGRESSIVISM) 
 ความเปนมา 
 พิพัฒน (PROGRESSIVE) หมายถึง กาวหนา เปลี่ยนแปลงไมหยุดอยูกับท่ี
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม เปนแนวคิดท่ีเร่ิมมีมาต้ังแตในสมัยคริสตศตวรรษที่ 18 ผูริเร่ิม
แนวคิดน้ี คือ ยัง ยาคส รุสโซ (JEAN JACGUES ROUSSEAU) โจฮัน ไฮนริค เปส
ตาลอสซี่ (JOHANN HEINRICH PESTALOZZI) และเฟรดเดอริค โฟรเบล 
(FREDERIC FROEBEL) นักปรัชญาท้ัง 3 ทานเปนนักปรัชญายุโรปพวกแรกท่ีมีแนวคิด
ทางปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม 
 พื้นฐานของปรัชญาน้ีมาจากนักปรัชญากลุมเสรีนิยม (LIBERALISM) ท่ีไมเห็น
ดวยกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐอเมริกาในชวงศตวรรษที่ 18 ท่ีฝกทฤษฎีของ 
ชารล ดารวิน (CHARLES DARWIN) ท่ีมุงแขงขันแกงแยงกันทางเศรษฐกิจ และระบบ
สังคมท่ีมุงแตประโยชนสวนตัวเปนสําคัญ นักปรัชญาและนักการศึกษากลุมเสรีนิยมจึงได
พยายามที่จะปฏิรูปสังคมอเมริกันเสียใหม (ศักดา ปรางคประทานพร, 2526, หนา 54) 
จึงไดเร่ิมขบวนการพิพัฒนาการขึ้นกลายมาเปนปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม ซ่ึง
นําโดย ฟรานซิส ดับบลิว ปารคเกอร (FRANCIS W. PARKER) ในป ค.ศ. 1870 ไดมี
การเสนอใหปฏิรูประบบโรงเรียนเสียใหม เพราะการจัดการศึกษาตามความเชื่อแบบเกา
น้ันขาดจุดยืนที่แนนอน สงผลใหประชาชนเฉื่อยชาเกินไป แตความเช่ือของปารคเกอรก็
ยังไมไดรับความนิยมมากนัก ตอมาในป ค.ศ. 1915 จอหน ดิวอี้ (JOHN DEWEY) ได
นําเอาแนวความเชื่อน้ีไปปฏิบัติและไดเขียนหนังสือช่ือ SCHOOL OF TOMORROW 
ออกเผยแพร ทําใหปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมไดรับความนิยมอยางกวางขวาง 
(GEORGE F. KNELLER, 1971, p. 47 อางถึงใน สุรินทร รักชาติ, 2529, หนา 53) มี
การจัดต้ังสมาคมการศึกษาแบบ พิพัฒนาการนิยม (PROGRESSIVE EDUCATION 
ASSOCIATION) ข้ึนโดยกลุมนักการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง เชน วิลเลียม เอช คิลแพทริก 
(WILLIAM H. KILPATRICK)  จอรจ เคาทส (GEORGE COUNTS)  และฮาโรลด รักก 
(HAROLD RUGG) เปนตน มีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาเพื่อชีวิต (THE LIFE – 
CENTERED CURRICULUM)  (ภิญโญ สาธร, 2525, หนา 21)  ข้ึนในโรงเรียนอยาง
กวางขวาง 
 แนวคิดพ้ืนฐาน 
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 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม มีพื้นฐานมาจากปรัชญาปฏิบัตินิยม และ
ปรัชญาน้ีเช่ือวาตองมีการเปลี่ยนแปลง ความรูและความจริงสูงสุดไมมีไมแนนอน ส่ิงที่
นํามาปฏิบัติแลวไดผลถึงจะเปนส่ิงท่ีเปนจริง และความรูความจริงจะไดมาน้ันจะตองลง
มือกระทําเพื่อใหเกิดประสบ-การณท้ังน้ีเพราะมนุษยสามารถสรางพัฒนาการใหกับ
ตนเองไดตามสภาพของสิ่งแวดลอมและตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป การแสวงหา
ความรูท่ีถูกตองน้ันจะเกิดข้ึนไดจากการศึกษา การคนควาและการทดลองตามแนว
วิทยาศาสตร ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมยังเช่ืออีกวามนุษยเปน  ผูกําหนด
อนาคตและโชคชะตาของตนเอง ฉะน้ันมนุษยควรจะเนนความสําคัญของคุณคาของ    
แตละบุคคลใหมาก  (กิติมา  ปรีดีดิลก, 2523, หนา 88) 
 หลักการสําคัญ 
 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม มีหลักการสําคัญ (GEORGE F. KNELLER, 
1971, pp. 69-103  อางถงึใน  สมนึก  พวงทอง, 2531, หนา 56-57)  สรุปไดดังน้ี 

1. การศึกษา คือ ชีวิต ไมใชเปนการเตรียมตัวเพ่ือชีวิต ส่ิงท่ีจัดใหเด็กเรียนควร
เปนการใหประสบการณท่ีดีจะนําไปใชได และสามารถเขาใจปญหาของชีวิต และสามารถ
ปรับตัวใหอยูในสภาพสังคมปจจุบันไดอยางเปนสุข 

2. การศึกษาตองมีความสัมพันธโดยตรงกับความสนใจของเด็ก แตมิใชวาเด็ก
จะไดรับอนุญาตใหทําตามความพอใจไดทุกอยาง เด็กจะตองมีครูคอยแนะนําเพราะครู
เปนผูท่ีมีประสบการณมากกวา 

3. การเรียนรูโดยวิธีการแกปญหา ยอมสําคัญกวาการเรียนรู โดยการทองจํา
เพราะเน้ือหาวิชาเปนความรูเชิงนามธรรมก็ควรใชวิธีการแหงปญญาเปนเคร่ืองมือในการ
เรียนรู 

4. บทบาทของผูสอนนั้นไมใชเปนผูบงการหรือออกคําส่ัง แตจะทําหนาท่ีให
คําแนะนําและคําปรึกษา ใหเด็กเดินทางไปสูเปาหมายท่ีวางไว ท้ังน้ีผูสอนจะตองอาศัย
ความรูและประสบการณของตนมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

5. โรงเรียนตองสงเสริมใหเด็กเกิดความรวมมือมากกวาสงเสริมใหเด็กเกิดการ
แขงขันกัน หากมีการแขงขันควรเนนการแขงขันท่ีจะสรางความรวมมือกันและใหรูจัก
ทํางานเปนหมูคณะ 
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6. ประชาธิปไตยเทาน้ันท่ีจะสงเสริมใหเกิดความสัมพันธทางความคิดและ
บุคลิกภาพและจําเปนสําหรับความเจริญงอกงามของผูเรียน  (สุรินทร  รักชาติ, 2529, 
หนา 54) 
 ความเชื่อทางการศึกษา 
 จุดมุงหมายการศึกษา 
 จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม คือจุดมุงหมายท่ี
ไมนิยมการวางจุดมุงหมายไวตายตัว แตจุดมุงหมายของการศึกษาจะมีความยืดหยุนไป
ตามความแตกตางของสภาพสังคม ส่ิงแวดลอมและตัวผูเรียนดวย ปรัชญาน้ียังเช่ือวาทุก
ส่ิงทุกอยางยอมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ แตถาพิจารณาความตองการจากการจัด
การศึกษาของปรัชญาน้ีพอสรุปไดดังนี้ 

1. มุงใหผูเรียนพัฒนาทางรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญาไปพรอม ๆ 
กัน 

2. มุงใหผูเรียนรูจักปรับตัวเองใหเขากับสังคมไดดีและมีความสุข 
3. มุงใหผูเรียนมีประสบการณใหมเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ อยางไมมีท่ีส้ินสุด 
4. มุงปลูกฝงทัศนะแบบประชาธิปไตยและเสรีภาพใหแกผูเรียนโดยใหโอกาสที่

จะพูด คิด เขียน  และแสวงหาความจริง (J’ DONALD  BUTLER, 1967, p. 487            
อางถึงใน  สุรินทร  รักชาติ, หนา 55) 
 องคประกอบของการศึกษา 
 หลักสูตร 
 หลักสูตรของปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมเปนหลักสูตรท่ีมีความเชื่อวาเด็ก
จะเรียนรูโดยอาศัยประสบการณในชีวิตเปนสําคัญ การเรียนรูจะเกิดข้ึนเพราะอาศัย
ประสบการณตรงไมมีหลักสูตรท่ีสมบูรณแบบสําหรับครูและเด็ก นักการศึกษาตามลัทธิน้ี
ไมชอบหลักสูตรท่ีมีการเขียนขึ้นลวงหนา แตใหใชวิธีเขียนแนวการเรียนรูเองทันทีเม่ือจะ
สอน และโรงเรียนในทองถิ่นแตละทองถิ่นควรจะเนนการเรียนรูแนวการเรียนรูจะ
ครอบคลุมชีวิตประจําวันทุกรูปแบบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติการตาง ๆ ทางสังคม 
ศีลธรรม อาชีพ สุนทรียภาพ และในทางปญญาพรอม ๆ กันไป (ภิญโญ  สาธร, 2523,
หนา 107) 
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 หลั ก สู ต รขอ งป รั ชญาก า ร ศึ กษา น้ี เ ป นหลั ก สู ต ร แบบปร ะสบกา รณ 
(EXPERIENCE CURRICULUM) เนนประสบการณของเด็กเปนหลักสําคัญจึงเรียกอีก
อยางหน่ึงวา หลักสูตร CHILD CENTERED CURRICULUM  (ไพฑูรย สินลารัตน, 
2524, หนา 83) เน้ือหาท่ีไดรับความสนใจเปนพิเศษ คือ สังคมศึกษาและวิชาส่ือ
ความหมายเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรก็ถือวา
สําคัญ แตเปนความสําคัญในแงของวิธีการ คือวิธีการทางวิทยาศาสตร (SCIENTIFIC 
METHOD) ไมใชตัวเน้ือหาโดยตรง นอกจากน้ีจะมีการจัดหลักสูตรเปน “หนวยการงาน”  
(UNITS OF WORK) (ภิญโญ สาธร, 2523, หนา 107) คือจัดตามลักษณะโครงสรางและ
วัตถุประสงคของสังคมในชีวิตจริงหลักสูตรจะดึงเอาหนวยงานหนาท่ีและกิจการตาง ๆ 
มาใหนักเรียนไดเรียนรูโดยไมรูตัว ไมตองทองจําเน้ือหาวิชาแตใหเด็กทํากิจกรรม
เพ่ือท่ีจะไดประสบการณรวม ๆ กันไป  (สมนึก  พวงพวา, 2531, หนา 59) 
 โรงเรียน 
 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมมีความเช่ือวาโรงเรียนคือแบบจําลองท่ีดีงาม
ของชีวิตและสังคม ดังน้ันบทบาทของโรงเรียนจึงตองทําหนาท่ีเปนแหลงสรางเสริม
ประสบการณชีวิตจริงใหแกผูเรียนโดยจัดประสบการณใหสอดคลองกับสภาพสังคม และ
การดําเนินชีวิตจริง แตตองเหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก เพื่อใหเด็กสามารถแกไข
ปญหาชีวิตและสังคมได (ศักดา ปรางคประทานพร, 2526, หนา 64-65)  นอกจากน้ัน
โรงเรียนจะตองสรางบรรยากาศแบบประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนเพื่อการอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข  และตองสงเสริมใหเด็กเกิดความรวมมือกนัในการทํากิจกรรม 
 ผูสอน 
 ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมเชื่อวาครูผูสอนจะตองเปนผูท่ีมีความรูและมี
ประสบการณกวางขวางเพื่อชวยใหเด็กกาวไปสูจุดหมายปลายทางของการเรียนรูอยาง
เต็มท่ี ลักษณะของครูตามปรัชญาน้ีจะตองเปนผูมีบุคลิกดี เห็นอกเห็นใจเด็ก ๆ และเขา
ใจความแตกตางระหวางบุคคล (กิตติ ปรีดีดิลก, 2523, หนา 84) ตามปรัชญาการศึกษา
พิพัฒนาการนิยมนี้เด็กมีหนาท่ีแสวงหาประสบการณตาง ๆ ดวยตนเอง ครูผูสอนเปน
เพียงคนใหคําแนะนําใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
 ปรัชญาการศึกษาน้ียังสนับสนุนใหมีการอบรมครูตอเน่ืองกันโดยตลอด มีท้ังการ
อภิปราย ฟงคําบรรยายและสัมมนารวมกัน เพื่อหาทางแกปญหาของโรงเรียนนานาชนิด
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ในท่ีตาง ๆ ตลอดป ครูผูสอนจึงต่ืนตัวอยูเสมอ เพราะครูผูสอนในปรัชญาการศึกษาน้ี คือ 
ผูเสียสละเพื่อเด็กและสังคมอยางแทจริง (ภิญโญ สาธร, 2523, หนา 108) 
 กระบวนการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยมเนนการฝกการ
กระทํา (LEARNING BY DOING) เพื่อใหเกิดประสบการณโดยตรง การเรียนรูจากการ
ฝกปฏิบัติจริงตองใชกระบวนการแกปญหา ดังน้ันการเรียนการสอนในลัทธิน้ีจึงใชการ
สอนแบบแกปญหา(PROBLEM SOLVING) โดยนําเอาหลักการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรมาใชและตองเนนใหเด็กมีการแกปญหาในหองเรียน สรางบรรยากาศในการ
เรียนรูท่ีเปนกันเองโดยอาศัยหลักการแบบประชาธิปไตย คือ ตองเปดโอกาสใหเด็กมีสวน
รวมอภิปรายอยางกวางขวางเพื่อหาขอสรุปขอสําคัญหรือทฤษฎีตาง ๆ ซ่ึงไดจากการลง
มือกระทําจริง ความรูจากการยึดการกระทําจริงจะโยงไปสูหลักการหรือทฤษฎีซ่ึงจะติด
ตัวเด็กไปไดนานกวาความรูท่ีไดจากการทองจํา (ณัฐพร  คํามะสอน, 2531, หนา 44)  

 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม  (RECONSTRUCTIONISM)  
 ความเปนมา 
 ปฏิรูป (RECONSTRUCT) หมายถึง บูรณะหรือทําข้ึนใหม ปรัชญาการศึกษา
ปฏิรูปนิยมเปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในป ค.ศ. 1930 สหรัฐอเมริกาไดประสบปญหาหลาย ๆ 
ดาน เชน ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ปญหาคนวางงาน ปญหาความขัดแยงระหวางระบบ
นายทุนจึงเกิดนักคิดกลุมหน่ึงท่ีไดพยายามจะแกปญหาสังคมโดยใหการศึกษาเปนตัวนํา
การปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองและสังคม โดยการลมระบบเกาท่ีไมม่ันคงและยุติธรรมลง
เสีย แลวสรางระบบสังคมใหมข้ึนมานักคิดกลุมน้ีเสนอบทบาทใหมใหกับโรงเรียนใหเปน
เคร่ืองมือในการพัฒนาสังคมนี้มีช่ือเรียกวา  “นักคิดแนวหนา”  (FRONTIER THINKER)  
(GEORGE F. KNELLER 1971, p. 61) ผูนําของนักคิดกลุมน้ีไดแก จอรจ เอส เคาทส 
(GEORGE S. COUNTS) และ ฮาโรลด รักก (HAROLD RUGG) กลุมน้ีมีความเห็นดวย
กับหลักการประชาธิปไตยโดยท่ีประชาชนตองสามารถควบคุมสถาบันและทรัพยากร
ตางๆ ไดเองโดยไมข้ึนอยูกับนักการเมืองท่ีหวังเอาประชาชนเปนเคร่ืองมือ และ
ประชาธิปไตยดังกลาวน้ีควรตองประสานความสอดคลองกับประชาธิปไตยในแตละ
ประเทศทั่วโลก 
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 ผูนําของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมตอนแรกคือ จอหน ดิวอี้ (John  Dewey) 
ค.ศ. 1920) แตแนวคิด  เกี่ยวกับ “การศึกษาเพื่อปฏิรูปสังคม” น้ียังไมเดนชัด จนกระทั่ง
ประมาณ ป ค.ศ. 1950 ทีโอดอร บราเมลด (THEODORE BRAMELD) ไดเปนผูทําให
ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเปนท่ีรู จักกันอยางกวางขวางโดยการเสนอปรัชญา
การศึกษาเพ่ือการปฏิรูปสังคมในหนังสือหลายเลมดวยกัน เชน “PATTERN OF 
EDUCATION PHILOSOPHY (1950)” “TOWARD A RECONSTRUCTED 
PHILOSOPHY OF EDUCATION (1956)” และเรื่อง “EDUCATIONAL POWER 
(1965)”  GEORGE F. KNELLER, 1971, p. 62) เปนตน ทําใหบราเมลดไดรับการยก
ยองวาเปนบิดาของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม  (สุรินทร  รักชาติ, 2529, หนา 58) 
 แนวคิดพ้ืนฐาน 
 ป รั ชญ าก า ร ศึ กษ าป ฏิ รู ป นิ ย ม น้ี พั ฒน าม า จ า กป รั ชญ าป ฏิ บั ติ นิ ย ม 
(PRAGMATISM) และผนวกเอาความคิดของปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม 
(PROGRESSIVISM) เขาไวดวยกัน (ทองปลิว ชมช่ืน, 2529, หนา 162 – 163) ปฏิรูป
นิยมเนนเร่ือง “แรงงาน (LABOR) วาเปนหัวใจของสังคม และเช่ือวามนุษยจะตอง
ชวยกันสรางระบบสังคมเสียใหมโดยถือวาการทํางานคือชีวิต”  ดังน้ันรูปแบบของ
การศึกษาในลัทธิปรัชญาน้ีจึงเนนการทํางานหรือการทําแบบฝกหัดในบทเรียนตาง ๆ 
อยางมากท่ีสุด (ภิญโญ สาธร, 2523, หนา 117) ปฏิรูปนิยมเนนในการแกไขปรับปรุง
สภาพสังคมโดยอาศัยการศึกษาเปนเครื่องมือ พิพัฒนาการนิยมเนนการพัฒนาเด็กไปสู
จุดมุงหมายที่ผูเรียนและผูสอนรวมกันกําหนดข้ึนเปนการผสมผสานกันระหวางความคิด
สองปรัชญา ปฏิรูปนิยมกอตัวข้ึนโดยเนนการพัฒนาการของบุคคลและของมวลชน เพ่ือ
เขาใจตนเองวามีความตองการอะไรสังคมประกอบไปดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถและ
จุดมุงหมายของสมาชิกไมจําเปนตองเหมือนกันหมด (ทองปลิว ชมช่ืน, 2529, หนา 163) 
ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเนนการปฏิรูปสังคมและ สรางสรรครูปแบบของสังคมขึ้นมา
ใหมในอนาคต 
 หลักการสําคัญ 
 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม มีหลักการสําคัญ (GEORGE F. KNELLER, 1971, 
pp. 62-64 อางถึงใน  สุรินทร  รักชาติ, 2529, หนา 59-60)  สรุปไดดังน้ี 
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1. การศึกษาตองเปนการสรางระเบียบของสังคมข้ึนมาใหม เพ่ือใหคานิยม
เบื้องตนทางวัฒนธรรมไดบรรลุความสําเร็จตามท่ีตองการ และขณะเดียวกันก็ตองให
กลมกลืนกับสภาวะของสังคมและเศรษฐกิจ 

2. สังคมใหมตองเปนสังคมประชาธิปไตยอยางแทจริง โดยประชาชนหรือผูแทนท่ี
ประชาชนเลือกมาจะตองมีสวนรับผิดชอบในการควบคุมผลประโยชนของสถาบันและ
ทรัพยากรตาง ๆ ของประเทศ 

3. การศึกษาน้ันนอกจากจะทําใหบุคคลไดพัฒนาสังคมแลวยังทําใหบุคคลได
เรียนรูท่ีจะเขารวมในการวางแผนของสังคมดวย  ดังน้ันสังคมจึงมีสวนรวมท่ีสําคัญของ
การศึกษา 

4. ครูผูสอนตองเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นในการแกปญหาโดยครู
จะตองเช่ือและไววางใจเด็กในการแกปญหาตาง ๆ ตามกระบวนการของประชาธิปไตย
และเปนที่ยอมรับของสังคมดวย 

5. วิธีการและจุดมุงหมายปลายทางของการศึกษาตองสนองความตองการของ
วัฒนธรรมปจจุบันเปนสําคัญ ดังน้ันจึงตองปฏิรูปเน้ือหาวิชา วิธีการสอน ปรับปรุง
โครงสรางการบริหารใหม ท้ังน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย 
 ความเชื่อทางการศึกษา 
 จุดมุงหมายการศึกษา 
 จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเปนหลักสูตรท่ีสงเสริมให
โรงเรียนมีบทบาทในการปฏิรูปสังคมเพ่ือใชการศึกษาเปนปจจัยในการสรางสังคมใหมท่ีมี
ความเสมอภาค และความเปนธรรมมากยิ่งข้ึน (วิจิตร ศรีสอาน, 2525, หนา 64) ซ่ึงใน
เร่ืองดังกลาวน้ี (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2529, หนา 89)  ไดแบงเปนขอไวดังน้ี 

1. การศึกษาตองเปนไปเพ่ือสงเสริมพัฒนาสังคมโดยตรงและตองชวยแกปญหา
ของสังคมที่เปนอยูดวย 

2. การศึกษาจะตองมุงสรางระเบียบใหมของสังคมบนรากฐานของประชาธิปไตย
โดยตองคํานึงถึงพ้ืนฐานท่ีมีอยูเดิม 

3. การศึกษาจะตองใหเด็กเห็นความสําคัญของสังคมสวนรวมควบคูไปกับของ
ตัวเอง 
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 องคประกอบของการศึกษา 
 หลักสูตร 
 หลักสูตรของปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเปนหลักสูตรที่เนนดานสังคมเปนแกน
สําคัญ เพ่ือสงเสริมใหเด็กเขาใจสภาพของสังคม และศึกษาแนวทางในการแกไขปญหา
ทางสังคม เปนการเตรียมเด็กใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหปญหาไดอยางมี
คุณภาพ ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมยึดหลักสูตรแบบแกน (CORE CURRICULUM 
OR WHEEL CURRICULUM) คือ การสอนเนนหลักสูตรท่ียึดถือวิชาใดวิชาหน่ึงหรือ
กลุมวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกนกลาง เน้ือหาสาระในหลักสูตรจากปญหาสังคมที่ผูเรียน
ประสบอยู ท้ังน้ีเพ่ือสงเสริมใหเด็กมีความพรอมในการคิดหา แนวทางในการแกปญหา 
และนําผลท่ีไดมาใชอยางมีประสิทธิภาพหลักสูตรตองกําหนดใหเด็กไดศึกษาอยาง
กวางขวาง เพ่ือใหเด็กมองเห็นปญหาของสังคมอยางเขาใจแจมชัด และรวมมือกันหา
ขอมูลเพ่ือนําไปใชประโยชนในอนาคตได เด็กจึงควรไดรับการศึกษาในเรื่องของ
อุตสาหกรรม ส่ือสารมวลชน การขนสง การอนามัยและสาธารณสุข นิเวศวิทยา อาชญา
วิทยา รวมทั้งวิชาท่ีสอนในโรงเรียน ไดแก วรรณคดี ดนตรี ศิลปะ ฟสิกส เคมี สังคม
วิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร และคณิตศาสตร (ศักดา 
ปรางคประทานพร, 2526, หนา 124) การสอนวิชาตาง ๆ เหลาน้ีจะทําใหเด็กเห็นถึง
ความสัมพันธของวิชาดังกลาวและจะทําใหสามารถเขาใจสภาพของสังคมมากข้ึน 
 โรงเรียน 
 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเชื่อวาบทบาทของโรงเรียนจะตองสนใจใฝหา
อนาคต (FUTURE ORIENTED) และนําทางใหเด็กไดพบกับระเบียบของสังคมใหมโดย
การใหการศึกษา ฝกในดานความคิดสรางสรรคแกเด็กเพ่ือใหเด็กพรอมที่จะรวมมือใน
การวางแผนใหกับสังคมใหม โรงเรียนมีหนาท่ีสรางบรรยากาศแบบสังคมประชาธิปไตย
ใหแกเด็ก และในเวลาเดียวกันโรงเรียน จะตองทํางานรวมกับสมาชิกอื่น ๆ ของสังคม
ดวย น้ันก็คือโรงเรียนจะตองเปนผูสรางสังคมไมใชเปนผูท่ีถูกสังคมสรางข้ึนมา (ศักดา 
ปรางคประทานพร, 2526, หนา 124-127) หากตองการใหสังคมในอนาคตเปนเชนไร 
โรงเรียนก็สามารถจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อฝกอบรมเด็กใหมีบุคลิกภาพ ทัศนคติและ
ความรูความสามารถเปนอยางน้ัน 
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 ผูสอน 
 ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมเชื่อวาครูผูสอนตองสามารถทําใหเด็กเห็นวามีความ
จําเปนท่ีจะตองสรางสรรคสังคมใหมโดยอาศัยกระบวนการแบบประชาธิปไตยใหเกิดข้ึน
ในโรงเรียนมีการ นําหลักการสําคัญแบบประชาธิปไตยมาใช (ศุภร ศรีแสน, 2526, หนา 
193) ครูผูสอนไมใชมีหนาท่ีคอยช้ีแนะเพียงอยางเดียว แตครูผูสอนจะตองเปนผูคอย
กระตุนเรงเราใหเด็กไดมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหเพ่ือหาทางแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอบกพรองตาง ๆ ของสังคม (ไพฑูรย สินลารัตน, 2524, หนา 91-92) นอกจากที่ได
กลาวมาแลวน้ัน ครูผูสอนจะตองเปนผูท่ีมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม  มีลักษณะเปน
ผูนําในการเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีข้ึนกวาเดิม 
 กระบวนการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมมีลักษณะคลายคลึงกับ
ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม คือเปนการเรียนรูดวยการลงมือกระทําดวยตนเอง
โดยวิธีการตางๆ เชน วิธีการทางวิทยาศาสตร (SCIENTIFIC METHOD) วิธีการแบบ
โครงการ (PROJECT METHOD) และวิธีการแกปญหา (PROBLEM SOLVING 
METHOD) นอกจากน้ันปรัชญาน้ียังอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร (HISTORICAL 
METHOD) และวิธีการทางปรัชญา (PHILOSOPHICAL METHOD) เขามาประกอบดวย
เพื่อใหการศึกษาปญหาตาง ๆ รัดกุมและสมบูรณท่ีสุด (ไพฑูรย  สินลารัตน, 2524, หนา 
92-93) ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมไมสงเสริมการเรียนแบบทองจําและการสอนแบบ
บรรยาย ครูผูสอนและเด็กควรทําอะไรก็ไดเพ่ือสนองความตองการของตน การแสวงหา
ความรูดวยตนเอง สนใจปญหาของสังคมเสนอแนะวิธีการแกปญหา บรรยากาศในการ
เรียนการสอนมีอิสระไมใชบังคับ การจัดตารางสอนควรมีความยืดหยุน (FLEXIBLE 
SCHEDULE) กําหนดตามเวลาเรียนในทฤษฎีการคนควาของเด็กและการอภิปรายเปน
สัดสวนกัน โดยเนนการอภิปรายเปนหลัก  (ทองปลิว  ชมช่ืน, 2529, หนา 168) 

 ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม  (EXISTENTIALISM) 
 ความเปนมา 
 อัตถิภาวะ (EXISTENCE) หมายถึง ความเปนอยู ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาว 
นิยมเปนปรัชญาท่ีมุงเสริมสรางใหมนุษยมีเสรีภาพในการเลือกและรูจักใชเสรีภาพในการ
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เลือกอยางมีความรับผิดชอบในตัวเอง ปรัชญาน้ีเปนขบวนการทางความคิดแบบใหมของ
ปรัชญา ซอเร็นคีร เคกอรด (SOREN KIERKEGARD, ค.ศ. 1813 - 1855) เปนนัก
ปรัชญาชาวเดนมารกซ่ึงไดรับการยกยอง  ในปจจุบันวาเปนผูใหกําเนิดปรัชญาการศึกษา
อัตถิภาวนิยมเปนคนแรก และไดเสนอความคิดวาปรัชญาเปนเร่ืองสวนตัวของแตละคน 
ดังน้ันจึงควรสรางปรัชญาของตนเองจากประสบการณไมมีความจริงนิรันดร ใหยึดเหน่ียว
เปนสรณะตายตัวความจริงท่ีแทคือสภาพของมนุษย (HUMAN CONDITION)  (กีรติ  
บุญเจือ, 2522, หนา 14) ในระบบสังคมปจจุบันน้ีมนุษยกําลังสูญเสียตัวเองและ
การศึกษาท่ีมีอยูก็มีสวนในการทําลายความเปนมนุษยดวย เพราะสอนใหเด็กอยูในกรอบ
ของสังคมที่จํากัดเสรีภาพ ความเปนตัวของตัวเองใหลดนอยลงไมมีใครเลยที่รอดพนจาก
การบีบรัดของบทบาทและหนาท่ีของสังคม นอกจากน้ีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็มี
สวนทําลายความเปนมนุษยเชนกัน เพราะคนเราตองพ่ึงพามันมากเกินไปจนมนุษยตอง
กลายเปนทาสของส่ิงเหลาน้ี (ศักดา ปรางคประทานพร, 2526, หนา 133) ปรัชญาน้ี
ไดรับการกลาวขวัญอยางมากในชวงป ค.ศ. 1950-1965 สําหรับความพยายามที่จะนํา
ความคิดอัตถิภาวนิยมมาประยุกตใชกับการศึกษาน้ันเพิ่งมาเร่ิมราว ๆ 20 ปมาน้ีเอง
สวนมากเปนผลงานของนักปรัชญาการศึกษาชาวอเมริกันคือ แวน คลีฟ มอรรีส (VAN 
CLEVE MORRIS) และจอรจ เอฟ เนลเลอร (GEORGE F. KNELLER) (ยัง ปอล         
ซารัตร, 2517, หนา 33-60) และ เอ เอส นีลล (A.S. NEIL) ชาวอังกฤษเปนผูริเร่ิมและนํา
แนวคิดของปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมไปใชทดลองปฏิบัติในโรงเรียนสาธิตและ
โรงเรียนซัมเมอรฮิล  (SUMMER HILL)  
 แนวคิดพ้ืนฐาน 
 ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมน้ีถือวามนุษยยอมเปนตัวของตัวเอง มีสิทธิ
เสรีภาพที่จะทําพูด คิดไดตามประสงคและมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
(FREEDOM, CHOICE AND RESPONSIBILITY) มนุษยเปนผูสรางชีวิตและอนาคต
ของตัวเองเปนปรัชญาท่ีสอนให มนุษยยึดตัวเองเปนหลัก (HUMAN SUBJECTIVITY) 
เปนปรัชญาท่ีตอตานธรรมชาตินิยม (NATURALISM) และจิตนิยม (IDEALISM) เพราะ
ท้ังสองลัทธิปฏิเสธเสรีภาพของมนุษย ดังน้ีอัตถิภาวนิยมไดอุบัติข้ึนมาเพ่ือตอตานการ
ยึดถือประเพณีเกา ๆ ของมนุษย (ทองปลิว ชมช่ืน, 2529, หนา 176-177) 
 หลักการสําคัญ 
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 ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม มีหลักการสําคัญ (บรรจง จันทรสา, 2527, หนา 
252) สรุปไดดังนี้ 

1. การศึกษาจะตองทําหนาท่ีสรางมนุษยใหเปนตัวของตัวเอง มีอิสระในการ
เลือกและ ตัดสินใจรับผิดชอบการกระทําดวยตัวเอง การสงเสริมใหเด็กรูจักเลือกและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจยอมเปนส่ิงที่ดีท่ีสุดสําหรับเด็ก และจะตองเปนส่ิงท่ีดีสําหรับ
บุคคลอื่นดวย การที่การศึกษาเนนการสรางมนุษยตามท่ีกลาวมาแลวน้ันยอมหมายถึง 
การศึกษาจะตองสรางมนุษยใหเปนผูมีวินัยในตนเอง 

2. โรงเรียนควรเนนเร่ืองศีลธรรมและจริยธรรม โดยเสนอหลักศีลธรรมและ
จริยธรรม หลาย ๆ แบบใหเด็กไดเลือกตามแนวทางของตน สําหรับเน้ือหาวิชาท่ีเกี่ยวกับ
จริยธรรมนั้นตองไมแตกตางไปจากส่ิงท่ีเด็กปฏิบัติอยูในชีวิตประจําวัน 
 ความเชื่อทางการศึกษา 
 จุดมุงหมายการศึกษา 
 จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมคือมุงจะใหเด็กพัฒนา
ความเปนมนุษยของตัวเองอยางเต็มท่ี การศึกษาจึงตองสามารถสอนใหเด็กเปนตัวของ
ตัวเอง มีเสรีภาพในการเลือก มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจของตนเอง โดยการชวย
ใหเด็กเขาใจตัวเองเขาใจโลกและเขาใจความสําคัญของการมีอยู เพ่ือท่ีวาการศึกษาจะ
ชวยทําใหเด็กสามารถเผชิญปญหาตางๆ ไดอยางชาญฉลาดดวยสติปญญาของตนเอง 
(VAN CLEVE MORRIS, 1961, p. 391 อางถึงใน ณัฐพร คํามะสอน, 2531, หนา 53)  
จุดมุงหมายการศึกษาของปรัชญาน้ี (JAMES A. JOHNSON, 1969, pp.  335-343  อาง
ถึงใน  จินดา  ยัญทิพย, 2528, หนา 64)  พอสรุปไดดังนี้ 

1. มุงใหผูเรียนพัฒนาความเปนมนุษยของตัวเองอยางเต็มท่ี 
2. มุงใหผูเรียนมีเสรีภาพในการเลือก มีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเลือกและใน

ส่ิงท่ีตนกระทํา 
3. มุงใหผูเรียนเปนผูมีวินัยในตัวเอง  (SELF-DISCIPLINE) 
องคประกอบของการศึกษา 

 หลักสูตร 
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 หลักสูตรของปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมเปนหลักสูตรท่ีเช่ือวาทุกวิชามี
ความสําคัญ ถาเด็กเห็นวาวิชาใดจะชวยใหรูจักตนเอง และเขาใจโลกไดดีข้ึน ถือวาวิชา
น้ันยอมเหมาะสมกับเขา เน้ือหาท่ีเรียนตองไมแตกตางไปจากส่ิงท่ีเด็กจะถือประพฤติใน
หองเรียนและชีวิตประจําวัน (G MAX WINGO, 1974, p. 335) เน้ือหาวิชาของหลักสูตร
จะเนนทางสาขามนุษยศาสตร(HUMANITIES) โดยเนนเน้ือหาวิชาท่ีมีความสําคัญในการ
สงเสริมใหบุคคลเลือกและตัดสินใจ อันไดแก วิชาศิลปะ ปรัชญา วรรณคดี ประวัติศาสตร 
การเขียน การละคร จิตรกรรม และศิลปประดิษฐ นักปรัชญาเช่ือวาวิชาเหลาน้ีจะชวย
ฝกฝนเด็กในดานสุนทรียศาสตร (AESTHETIC) อารมณ (EMOTION) และฝกฝน
ศีลธรรมจรรยา (พรชุลี อาชวบํารุง, 2517, หนา 66) อยางไรก็ตาม หลักสูตรปรัชญา
การศึกษาอัตถิภาวนิยมท่ีแทจริงตองไมเสนอวิชาเรียนใหกับเด็ก แตตองมีวิชาตาง ๆ 
พรอมใหเด็กเลือก  เพราะวิชาเรียนน้ันเปนเพียงเคร่ืองมือใหเด็กไดพัฒนาความเปนตัว
ของตัวเอง  (ศักดา  ปรางคประทานพร, 2526, หนา 44) 
 โรงเรียน 
 ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมมีความเช่ือวาโรงเรียนจะตองสรางบรรยากาศ
แหงเสรีภาพทั้งในและนอกหองเรียน จัดส่ิงแวดลอมใหเด็กพอใจ โรงเรียนจะไมสรางและ
กําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเด็กปฏิบัติตาม แตจะสนับสนุนและสงเสริมใหเด็กแตละคนมี
พัฒนาการในดานความเปนตัว  ของตัวเอง น้ันคือใหเด็กมีโอกาสเลือกและรูจักเลือกโดย
อิสระ (FREE CHOICE) (JAMES A. JOHNSON, 1969, pp. 335-343)  สวนในดาน
ศีลธรรมจรรยา โรงเรียนควรเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกแนวทางจริยธรรมของตัวเด็กเอง 
 ผูสอน 
 ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมเชื่อวาผูสอนมีหนาท่ีคอยกระตุนหรือเราใจใหเด็ก
รูจักตนเอง สามารถนําศักยภาพของตนเองมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด และเนนให
เด็กเขาใจตัวเองเปนสําคัญ (ศุภร ศรีแสน, 2526, หนา 154-155) ครูผูสอนกับเด็กมี
ความสําคัญเทากันตองเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน และครูผูสอนตองรูจริงในวิชาท่ีสอนตอง
มีความซื่อสัตย และมีความจริงใจตอเด็กอยางแทจริง 
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 กระบวนการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมใหความสําคัญของเด็ก
เปนอยางยิ่ง การเรียนการสอนจึงมุงเนนใหเด็กคนพบและรูจักตัวเองเปนสําคัญ คือ เห็น
วาการเรียนรูของเด็กควรเร่ิมตนท่ีความอยากรูของตัวเอง ไมใชเร่ิมตนท่ีความรูท่ี
ครูผูสอนจะถายทอดให (เกียรติวรรณ  อมาตยกุล, 2518, หนา 66) เด็กควรจะไดรับการ
สงเสริมใหเขาใจในวิชาท่ีเรียนอยางถองแทจนสามารถที่จะบอกไดวาตัวเองมีความรูสึก
อยางไรตอวิชาท่ีเรียนน้ัน 
 นอกจากน้ีกระบวนการเรียนการสอนในปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยมน้ียังเนน 
“การมีสวนรวม” วาเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการเรียนรู และไมเห็นดวยกับการศึกษา
มนุษยในแงของวัตถุเทาน้ันเพราะมนุษยไมใชวัตถุ จะศึกษามนุษยใหเขาใจก็ตองเขาไปมี
สวนรวมกับการมีอยูของมนุษย  วิชาท่ีควรแกการศึกษาคือวิชาท่ีใหความรูเกี่ยวกับ
มนุษย  (ปานทิพย  ศุภนคร, ม.ป.ป.) 

 พุทธปรัชญาการศึกษา  (BUDDHISM) 
 ความเปนมา 
 พุทธปรัชญา หมายถึง ความรูแจงของผูรู ความรูแจงในที่น้ีคือ ความรูแจงใน
ความจริงของส่ิงท้ังหลาย ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม ความรูแจงดังกลาวน้ีเกิดจาก
การเลาเรียน ฝกฝนจําแนกแยกแยะและคิดคนดวยเหตุผลตามที่เปนจริงจนกระทั่งไดพบ
กับความเปนจริงหรือศีลธรรมในที่สุด (จิตรกร ต้ังเกษมสุข, 2525, หนา 76) เปนเวลา
หลายรอยปมาแลวท่ีประเทศไทยไดยึดถือเอาพุทธธรรมเปนแนวทางในการจัดการศึกษา 
โดยมีวัดและพระสงฆเปนผูมีบทบาทในการจัดการศึกษาเปนอยางมาก ตอมาประเทศ
ไทยไดจัดการศึกษาตามแบบอยางประเทศตะวันตกมาจนปจจุบันน้ีทําใหการจัด
การศึกษาเกิดปญหาข้ึนหลายประการเพราะ “พบวามีความขัดเขินไปกันไมไดสนิทนัก
กับคานิยมและนิสัยอยางไทย ๆ ผลที่สุดปรัชญาตางประเทศท่ีสงเขามาน้ันดูจะเลื่อนลอย
ไรความหมายและไมยังประโยชนแกการศึกษาของไทยกวาที่ควร” (เอกวิทย ณ ถลาง, 
2512, หนา 183 – 197) ดังน้ันจึงมีนักการศึกษาไทยหลายทานไดพยายามนําหลักพุทธ
ธรรมมาเปนปรัชญาแมบทในการจัดการศึกษาไทย ผลงานชิ้นแรกที่พยายามจะเสนอ
ปรัชญาการศึกษาไทยอยางมีระบบ คือ ผลงานของศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี ทาน
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ไดเขียน “พุทธศาสนากับการศึกษาแผนใหม” (สาโรช บัวศรี, 2513, หนา 4-40) โดย
เสนอระบบปรัชญาการศึกษาท่ียึดหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเปนปรัชญาแมบท 
เปนผลงานที่ไดรับความสนใจและมีผูวิจารณความถูกตองของปรัชญาการศึกษาน้ีกันมาก 
แตก็นับวาเปนกาวแรกท่ีมีผูสนใจปรัชญาการศึกษาไทยกันอยางจริงจัง หลังจากน้ันไดมี
นักการศึกษา นักปรัชญาและผูรูอีกหลายทานพยายามเสนอแนวคิดในการนําพุทธ
ปรัชญามาเปนปรัชญาการศึกษาใหไดเน้ือหาสาระท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน (สมนึก พวงพวา, 
2531, หนา 74) 
 แนวคิดพ้ืนฐาน 
 พุทธปรัชญามีความเช่ือวาธรรมชาติท่ีแทจริงของมนุษยคือทุกข จุดมุงหมายของ
การศึกษาในทรรศนะของพระพุทธศาสนาคือ การหลุดพนจากทุกข เพราะฉะน้ัน
การศึกษาจึงเปนอุปกรณ เพื่อบรรลุจุดมุงหมายน้ีท้ังในแงโลกและแงของศาสนา 
ธรรมชาติของมนุษยในแงอื่น ๆ อาจนํามาอธิบายในแงของการศึกษาเพ่ิมเติมไดอีก เชน 
ในแงของกรรม หมายถึง ความกาวหนาหรือความเส่ือมทางการศึกษาข้ึนอยูกับตนเองใน
แงของปฏิจจสมุปบาท หมายถึง ธรรมชาติสัมพันธของมนุษยตองพิจารณาสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม ในแงของไตรลักษณ หมายถึง ธรรมชาติท่ีมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไดดวยวิธี
การศึกษาดังน้ี  เปนตน  (วิจิตร  เกิดวิสิษฐ, 2520, บทคัดยอ) 
 หลักการสําคัญ 
 พุทธปรัชญา มีหลักการสําคัญ (พระราชวรมุนี, 2525, หนา 166-168) โดยได
กลาวถึงหลักไตรสิกขา  หรือหลักการศึกษา 3 ประการ  พอสรุปไดดังนี้ 

1. การฝกฝนอบรมในดานความประพฤติระเบียบวินัย ความสุจริตทางกาย 
วาจา และอาชีวะ  เรียกวา  อธิศีลสิกขา 

2. การฝกฝนอบรมทางจิตใจ การปลูกฝงคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพและ
สมรรถภาพของจิต  เรียกวา  อธิจิตตสิกขา 

3. การฝกฝนอบรมทางปญญาใหเกิดความรู เขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปน
จริงรูเทาทันโลกและชีวิต จนสามารถทําจิตใจใหบริสุทธิ์หลุดพนจากความยึดติดถือม่ันใน
ส่ิงตาง ๆ ดับกิเลส ดับทุกขได  เปนอยูดวยจิตใจอิสระ  ผองใสเบิกบาน  เรียกวา               
อธิปญญาสิกขา 
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 หลักการศึกษา 3 ประการน้ี จัดวางข้ึนโดยอาศัยหลักปฏิบัติท่ีเรียกวา วิธี
แกปญหาของอารยชน หรือ อริยมรรค แปลวา ทางดําเนินสูความดับทุกขท่ีทําใหเปน
อริยชน ไดแก มรรค อันมี  องค 8 คือ สัมมาทิฎฐิ (เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) 
สัมมาวาจา (วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) สัมมาอาชีวะ (อาชีพชอบ) 
สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  และสัมมาสมาธิ (จิตม่ันชอบ) 
 ความเชื่อทางการศึกษา 
 จุดมุงหมายการศึกษา 
 จุดมุงหมายการศึกษาของพุทธปรัชญาการศึกษาน้ันไดมีผูกลาวไวหลายทาน คือ 
ทาน พุทธทาสภิกขุ (2518, หนา 121) ไดกลาววา “การศึกษาน้ีเพื่อมนุษยจะมีโอกาสได
ส่ิงที่ดีท่ีสุดท่ีมนุษยควรจะไดโดยการทําลายเสียซ่ึงสัญชาตญาณอยางสัตว และมีการ
ประพฤติกระทําอยางมนุษยท่ีมีใจสูงโดยสมบูรณ” ท้ังน้ีเพราะสัญชาตญาณท่ีมีความเห็น
แกตัวอยางมากก็คือ สัญชาตญาณ  อยางสัตวน่ันเอง  สาโรช  บัวศรี (2528, หนา 7)  ได
กลาววา ความมุงหมายของหลักการศึกษาคือ 

1. เพ่ือใหรูจักตนเอง (รูจักขันธ 5) และรูจักทุกขหรือปญหาของตนเองอันยอม
สืบเน่ืองมาจากอกุศลมูล  และเพ่ือจะไดนําตนใหหลุดพนไปจากทุกข  หรือปญหา        
น้ัน ๆ 

2. เพื่อใหเกิดความรูและความสามารถที่จะคิดเปน (รวมเรียกปญญาธรรม) 
ตลอดจนความรับผิดชอบและสมรรถภาพทั้งปวง อันจะเปนเคร่ืองมือในการดับทุกขหรือ
แกปญหาและปรับปรุงสภาพของสังคมและของตัวมนุษยเอง 

3. เพื่อใหเกิดคุณธรรมและศีลธรรมขึ้นในใจ สําหรับชวยสรางสัมพันธอันดีในหมู
มนุษยกอใหเกิดสันติสุขในสังคม 
 จุดมุงหมายการศึกษาตามหลักพุทธปรัชญาการศึกษามุงใหเด็กเปนผูมีคุณธรรม
ปราศจากการเห็นแกตัว  เปนผูรูจักตัวเอง  รูจักแกปญหาชีวิต  และอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
 องคประกอบของการศึกษา 
 หลักสูตร 
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 หลักสูตรของพุทธปรัชญาการศึกษาเปนหลักสูตรที่เนนการฝกฝนอบรมทางดาน
จิตใจและ คุณธรรมของเด็กเปนสําคัญ สวนวิชาชีพอื่น ๆ น้ันใหเลือกเรียนไดตามความ
เหมาะสมเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน พุทธทาสภิกขุ (2512, หนา 77-92) ไดกลาวถึง
หลักสูตรท่ีประกอบดวยแผนการศึกษา  4  อยาง  คือ 

1. พุทธิศึกษา นอกจากใหรูหนังสือแลวจะตองมีความรูในเร่ืองท่ีสําคัญท่ีสุดใน
ชีวิต คือ รูวา  เกิดมาทําไม  เกิดมาเพ่ืออะไร  คําตอบคือเกิดมาเพ่ือใหไดในส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ี
มนุษยควรจะได 

2. จริยศึกษา ตองอบรมใหรูจักทําลายความเห็นแกตัว หรือ ความเห็นแกตัว
พวกของตัว ตองเต็มไปดวยความสํารวม  ความมัธยัสถมากข้ึนทุกที ๆ 

3. พลศึกษา คือการศึกษาเพ่ือใหมีกําลัง ตองประกอบดวยกําลังสองประเภทคือ
กําลังทางวัตถุและกําลังทางวิญญาณหรือกําลังทางจิต เพราะตองฝกใหจิตมีสมาธิ จึงจะ
สามารถควบคุมบังคับกําลังกายใหเดินไปถูกทางได 

4. หัตถศึกษา คือวิชาชีพทุกแขนงท้ังภาคปฏิบัติและภาควิชาการ เพื่อใหผูเรียน
ไดมีความรู และวิชาชีพเปนอุปกรณในการเลี้ยงชีพ เปนหนทางใหมนุษยไดเสาะแสวงหา
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษยควรจะไดรับ 
 หลักสูตรของพุทธปรัชญาการศึกษาน้ันเน้ือหาของหลักสูตรจะตองประกอบดวย 
2 สวนใหญ ๆ คือ เน้ือหาท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพสวนหน่ึงและเน้ือหาท่ีจําเปนตอ
การพัฒนาในดานจิตใจอีกสวนหน่ึง (จิตรกร ต้ังเกษมสุข, 2525, หนา 79) เพราะการ
พัฒนาความเปนมนุษย (MANHOOD) จะตองพัฒนาท้ังทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ
ไปพรอม ๆ กัน 
 โรงเรียน  
 พุทธปรัชญาการศึกษามีความเช่ือวาการจัดโรงเรียนน้ันจะตองคํานึงถึงปจจัยท่ีจะ
เหน่ียวโนมสงเสริม จูงใจ และปลุกเรา ใหเกิดความศรัทธาท่ีจะเรียนรู ซ่ึงจะตอง
ประกอบดวยปจจัยตางๆ  (สุมน  อมรวิวัฒน, 2528, หนา 79-81)  พอสรุปไดดังนี้ 

1. ความเงียบสงบ การสรางบรรยากาศท่ีเงียบสงบมิใชการขมขูบังคับหาม
นักเรียนพูด แตเนนท่ีการสํารวมตน คือ สํารวมกาย วาจา ใจ การฝกหัดแผเมตตา การ
ฝกสมาธิอยางงาย ๆ   เปนการฝกหัดใหเด็กรูตัวอยูเสมอวากําลังทําอะไรอยู 
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2. ความใกลชิดกับธรรมชาติ การจัดช้ันเรียนมิไดจํากัดอยูภายในหองส่ีเหลี่ยม
เทาน้ัน แตใหนําธรรมชาติเขามาสูหองเรียน และนํานักเรียนออกไปสูส่ิงแวดลอมท่ีเปน
ธรรมชาติ และเปนแหลงวิทยาการในชุมชน ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรงดวยวิธีการ
ท่ีประหยัดและสอดคลองกับสภาพของทองถิ่น 

3. ความแปลกใหมและเปลี่ยนแปลงไมจําเจ คือ จัดหองเรียนใหนาสนใจอยูเสมอ 
เชน การจัดหองเรียนพิเศษตามลักษณะวิชาท่ีเรียน มีการตกแตงหองเรียนส่ือตาง ๆ ใน
โอกาสที่สําคัญ มีการเปลี่ยนกลุมเด็กนักเรียนเปลี่ยนรูปแบบการจัดท่ีน่ังเรียนชวยให
ผูเรียนเกิดความสนใจ ไมรูสึกจําเจ  เบื่อหนาย 

4. ความสะดวกมีระเบียบและเรียบงาย เปนการจัดสภาพแวดลอม เพ่ือฝก
ลักษณะนิสัยและฝกหัดอบรมการประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงตองกระทําอยางสมํ่าเสมอ สภาพ
ของหองเรียนและวัสดุอุปกรณท่ีใชไมจําเปนตองมีราคาแพงหรูหรา แตจะตองกวดขันให
มีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ 
 ผูสอน 
 พุทธปรัชญาการศึกษาเช่ือวาครูผูสอนจะตองเปนผูท่ีมีคุณธรรมมีความเปน
กัลยาณมิตรตอเด็ก ต้ังใจสอนดวยความมุงหวังท่ีจะใหศิษยเปนคนที่มีคุณธรรมของสังคม 
ครูผูสอนจะตองเปน ผูมีความรูดี ปฏิบัติไดจริง และมีวิธีสอนหลาย ๆ แบบท่ีสามารถเรา
ใจใหเด็กสนใจไดเปนอยางดี (สมนึก  พวงพวา, 2531, หนา 84) 
 แสง จันทรงาม (2526, หนา 24-30) กลาวถึงลักษณะครูผูสอนที่ดีตามหลักพุทธ
ปรัชญาการศึกษาวาควรมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1. มีความกรุณาเปนพ้ืนฐานของจิตใจ การสอนนั้นมุงใหผูเรียนพนจากความ
ทุกข ไมหวังผลส่ิงใดตอบแทน 

2. ไมถือตัว  ไมหยิ่งยโส  ไมถือยศถือศักด์ิ 
3. มีความอดทน  ใจเย็น 
4. มีความยุติธรรม  ไมเห็นแกหนา  ไมเขาขางผูเรียนบางคนหรือชอบผูเรียน

บางคน 
5. มีความรอบคอบ  พิจารณาถี่ถวน  ไมตัดสินใจอยางหุนหันพลันแลน 
6. มีความประพฤตินาเคารพบูชา เปนแบบอยางท่ีดีทางความประพฤติ ครู

จะตองเปนผูแนะ  และผูนํา  จะตองปฏิบัติในส่ิงท่ีตนสอน 
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7. รูจักระดับสติปญญาของผูเรียน และปรับปรุงวิธีสอนของตนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนแตละคนหรือแตละกลุม 
 กระบวนการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนตามแนวพุทธปรัชญาการศึกษาน้ันเปนการจัดโดยคํานึงถึง
สภาพแวดลอม แรงจูงใจ และวิธีการสอนใหศิษยเกิดศรัทธาท่ีจะเรียนรูและไดฝกฝนวิธีการ
คิดโดยแยบคาย นําไปสูการปฏิบัติจนประจักษจริง เรียกวา การสอนโดยสรางศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการ (แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธีหมายถึง การคิดอยางมี
ระเบียบหรือคิดตามแนวทางของปญญา) โดยมุงเนนใหครูเปนกัลยาณมิตรของศิษย 
ครูผูสอนและศิษยมีความสัมพันธอันดีตอกัน และศิษยไดมีโอกาสคิดแสดงออกปฏิบัติ
อยางถูกวิธีจนสามารถใชปญญาแกปญหาไดอยางเหมาะสม (สุมน อมรวิวัฒน, 2528, 
หนา 84) 
 เสถียร  ชาวไทย  (2531, หนา 17-18)  ยังไดกลาวอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนการสอนตามพุทธศาสนาไววา  การศึกษาตามหลักพุทธศาสนามี 3 ข้ัน  ไดแก 

1. เปนข้ันควบคุม ฝกหัดพฤติกรรมทางกาย และทางคําพูดโดยมุงใหแสดง
เฉพาะพฤติกรรมท่ีดีอันไมเปนโทษแกตนเองและคนอื่น 

2. เปนข้ันควบคุมฝกหัดจิตใจโดยตรง มุงใหบุคคลไดรูจักบังคับจิตใจตนเอง 
รูจักคิดและแสดงความคิดเห็นออกมาเฉพาะสิ่งท่ีเปนความดี กอใหเกิดความสรางสรรค
ตลอดจนรูจักทําจิตใจใหสอบได  เรียกวา  สมาธิ 

3. เปนข้ันสูงสุดแหงการศึกษา มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิชาการ          
ตาง ๆ และมีความรูความเขาใจในสภาพความเปนจริงของชีวิต ซ่ึงมีท้ังความสมหวังและ
ความไมสมหวัง เรียกวา  ปญญา 
 นอกจากน้ีกระบวนการเรียนการสอนที่ไดกลาวไปแลวน้ี (รันดร ชัยศรี 2538, 
หนา  47-48)   ยังไดกลาวในเรื่องเดียวกันน้ีวา กระบวนการเรียนการสอนในขั้นแรก
เรียกวา ศีลสิกขา ไดแก การศึกษาเร่ืองระเบียบวินัย  เพ่ือแกไขปญหาข้ันพ้ืนฐาน  คือ  
ทางกายและทางวาจา 
 ข้ันที่สอง คือ สมาธิสิกขา การศึกษาท่ีฝกควบคุมจิตใจ พฤติกรรมใดโดยจงใจไม
วาจะเปนทางกาย  หรือทางวาจา  ยอมมีสาเหตุมาจากใจนั่นเอง 
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 ข้ันที่สามไดแก ปญญาสิกขา เปนการศึกษาข้ันสูงสุด เปนความรูท่ีเขาใจในสภาพ
ความเปนจริงดวยตัวเอง 
 การเรียนการสอนตามแนวพุทธปรัชญาเปนการศึกษาตามลําดับข้ันของไตรสิกขา
อันประกอบดวยศีล สมาธิและปญญา กระบวนการเรียนการสอนอาจมีไดหลาย ๆ วิธี
ดวยกัน ท้ังน้ี แลวแตความเหมาะสมแตตองเปนวิธีท่ีเด็กเกิดความรูความเขาใจ และตอง
ควบคูกันไปกับการฝกฝนทางดานคุณธรรมดวย  (พิมพพรรณ  เทพสุเมธานนท, 2544, 
หนา 51-84) 
 นอกจากน้ัน สมบูรณ พรรณาภพ (ม.ป.ป., หนา 301-305) ไดเสนอแนวคิดเร่ือง 
“ปรัชญา และแนวความคิดทางการศึกษาของไทยควรเปนอยางไร”  พอสรุปไดดังนี้ 
 “……เม่ือประเทศไทยเริ่มตนจัดการศึกษาตามแบบอยางประเทศตะวันตกแลว 
ปรัชญาและแนวความคิดทางการศึกษาของไทยเปนอยางไร ? มีปรัชญาและ
แนวความคิดทางการศึกษาตามแบบอยางประเทศตะวันตกหรือไม การคนหาคําตอบ
ของปญหาน้ีลําบากมาก เพราะเหตุวาปรัชญาการศึกษาไทยไมปรากฏวาไมมีการแถลง
หรือกลาวแสดงไวใหเห็นเปนท่ีรับรูกันท่ัวไปอยางชัดเจน…. นักการศึกษาไทยท้ังหลาย
ตระหนักดีวา การศึกษาท่ีม่ันคงยอมดําเนินไปดวยการอาศัยพื้นฐานท่ีสําคัญหลาย
ประการ และพ้ืนฐานท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ ปรัชญาการศึกษา แตยังไมเคยปรากฏวาได
มีการรวบรวมและกําหนดปรัชญาการศึกษาไทยใหปรากฏอยางชัดเจน ….. 
 ดวยเหตุน้ีจึงทําใหเกิดความคิดเห็นวา “การศึกษาในประเทศไทยไดประสบ
ปญหาและมีขอบกพรองมากมาย ….. เพราะขาดรากฐาน คือปรัชญาการศึกษาที่เปน
ของตนเอง เพราะไปลอกแบบปรัชญาการศึกษาของตะวันตกมา โดยท่ีปรัชญาน้ันไม
เหมาะสมกับพื้นฐานของตนเอง ยิ่งกวาน้ันท่ีวาลอกแบบปรัชญาการศึกษาของตะวันตก
มาน้ันก็ยังเปนท่ีสงสัยเสียอีกวา นาจะไดลอกมาแตเพียงระบบและแบบแผนตาง ๆ 
ในทางการศึกษาของเขาหาไดเขาถึงและนําเอาปรัชญาที่รองรับมาดวยไม (พระราช        
วรมุนี, 2518, หนา 12-20) 
 การจัดการศึกษาของไทยในสภาพที่ขาดปรัชญาการศึกษาเชนน้ี คงจะปรากฏมี
มาชานานแลว  ดังจะเห็นไดจากขอความบางตอน  ซ่ึง เอกวิทย  ณ ถลาง (2514, หนา 
138)  กลาวไวดังน้ี  
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 “สมมุติฐานขอหน่ึงท่ีผูเขียนใครหาทางพิสูจนใหผิด แตยังพิสูจนไมไดก็คือ ในการ
รับคติการจัดการศึกษาตะวันตกเขามาเมืองไทยน้ัน เรารับเขามาแตแบบ รูป ระเบียบวิธี 
และลักษณะ วิชาท่ีบุคคลจะตองเรียน สวนปรัชญาการศึกษา หรือหลักความคิดวา
การศึกษาควรเปนอยางไร เพ่ืออะไร อันเปนวิญญาณของการจัดการศึกษาน้ัน เรามิได
รับเขามาดวย เรามองดูการศึกษาในฐานะเปนเครื่องมือของการพัฒนาสังคม เราเห็นวา
การศึกษากับความรู คือส่ิงเดียวกัน เชนน้ีเปนการถูกตองแลวหรือยัง ยิ่งไปกวาน้ัน 
ปรัชญาและคติทางพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนหลักชีวิตเรามาชานานน้ันจะเปนประทีปใน
การจัดการศึกษา เพ่ือนําชีวิตของคนไทยใหเจริญกาวหนาตามคติโลกเพียงไร เหลาน้ี
ยอมไมถึงกับลึกซ้ึงจนคิดไมไดคิดไมถึง แตในการจัดการศึกษาท้ังในอดีตและปจจุบันเรา
ไดนําเอาสัจธรรมอันประเมินคามิไดน้ีมาวางเปนหลัก เปนแนวทางปฏิบัติแลวหรือยัง 
การรับของตะวันตกก็รับแตแบบรูปมิไดนํามาประยุกตใหผสมกลมกลืนกับความตองการ 
ความจําเปนของกาลสมัยเทาท่ีควรเชนน้ี การศึกษาจึงเปรียบเหมือนหุนยนตท่ีไร
วิญญาณ ขาดแกน ขาดชีวิต  และเปะปะไดงาย …”    
 จากขอความดังกลาวขางตนนี้ สรุปไดวา 

1. การจัดการศึกษาของไทยอยูในสภาพที่ขาดปรัชญาการศึกษาหรือมีปรัชญา
การศึกษาท่ีไมเหมาะสมกับสภาพสังคมของประเทศไทยนั้นมีมานานแลว และอาจจะสรุป
ไดวาสภาพเชนน้ี ปรากฏขึ้นต้ังแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
คือประเทศไทยไดเร่ิมตนปฏิรูปการศึกษาเปนแบบตะวันตกเปนคร้ังแรก ส่ิงท่ีเรานํามาใช
อยางจริงจัง คือรูปแบบของการจัดการศึกษา สวนปรัชญาหรือแนวความคิดของ
การศึกษาน้ัน เปนส่ิงสงสัยกันวานาจะไมไดนําเขามาดวยอยางแนนอน 

2. ปรัชญาการศึกษาของไทยควรจะไดรวบรวมและกําหนดข้ึนจากแนวความคิด
หรือหลักปรัชญาแหงชีวิตท่ีปรากฏมีอยูในสังคมไทยมานานแลว น่ันคือพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย 
 สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําเอาพุทธศาสนามาสรางข้ึนเปนปรัชญา
การศึกษาของไทยน้ัน ไดปรากฏมีมานานแลวต้ังแตป พ.ศ. 2473 ในรัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ดังจะเห็นไดจากขอความบางตอนในปาฐกถาของ
มหาอํามาตยโทพระยาอินทรมนตรี (2516, หนา 105) ดังน้ี  
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 “…… ขอใหทานท้ังหลายเพียรเขาใจศาสนา (พุทธ) ใหดีข้ึน และถือวาความ
เขาใจศาสนาน้ี เปนการศึกษาท่ีแทจริง และใครจะไดเห็นกรมศึกษาธิการถือหลักวา
ศาสนา (พุทธ) เปนหลักแหงการศึกษาแท …..”    
 ในปจจุบัน นักการศึกษาไทยตางตระหนักดีกวาการจัดการศึกษาท่ีกระทําไป
อยางไมมีปรัชญาการศึกษาเปนพ้ืนฐานรองรับน้ัน ยอมกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี
อยางแนนอน และในขณะเดียวกันก็มีความสงสัยและกังวลใจกันวาถาหากมีการกําหนด
และสรางปรัชญาการศึกษาของไทยน้ัน โดยอาศัยปรัชญาตะวันตกเปนแมบทหรือเปน
แบบแผนขั้นตนแลวจะเปนการเหมาะสมกับสภาพสังคมของไทยหรือไม บางคนเห็นวา
ไมเหมาะสมเพราะปรัชญาของประเทศตะวันตกยอมแตกตางกับปรัชญาของประเทศ
ตะวันออก และถาหากเราเห็นวาปรัชญาการศึกษาแบบตะวันตกไมเหมาะสมกับประเทศ
ไทยแลว ควรจะทําอยางไร คําตอบท่ีจะคนพบไดในปจจุบันน้ีก็คือขอเสนอแนะในการ
เลือกปรัชญาการศึกษาของไทย โดยถือหลักวาปรัชญาการศึกษาที่ เหมาะสมกับ
สังคมไทยน้ัน “จะตองเปนปรัชญาท่ีใหแนวความคิดสําหรับฝกสอนคนใหทําลาย
ความเห็นแกตัว รูจักอยูอยางเปนสุขและทําหนาท่ีการงานไดโดยไมเห็นแกตัว รูจักคุณคา
ของส่ิงท้ังหลายอยางถูกตองตามภาวะของมัน เพียงเทาท่ีมันมีความหมายอยางแทจริง
แกชีวิต ต้ังตนแตปจจัยส่ีท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีพ จนถึงอุปกรณอํานวยความ
สะดวกสบายตาง ๆ ดํารงชีวิตอยูดวยปญญา รู จักเขาไปเกี่ยวของสัมพันธถือเอา
ประโยชนจากส่ิงเหลาน้ัน โดยไมตกเปนทาสของมัน” (พระราชวรมุนี, 2518, หนา 12-
20) ขอเสนอแนะดังกลาวน้ี ก็คือขอเสนอแนะใหนําเอาพุทธปรัชญา หรือพุทธศาสนามา
เปนปรัชญาแมบทของปรัชญาการศึกษาไทยน่ันเอง 
 ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี เปนนักการศึกษาไทยอีกทานหนึ่งท่ีไดพยายาม
ช้ีใหเห็นวาพุทธปรัชญา หรือพุทธศาสนาเปนปรัชญาท่ีควรจะนํามาเปนแมบทของ
ปรัชญาการศึกษาไทยเปนอยางยิ่ง เพราะ “เปนปรัชญาท่ีอยูลึกในใจของคนไทยสวนใหญ 
ดังน้ันถาจะสรางปรัชญาการศึกษาข้ึนจากพุทธปรัชญาก็ไมนาจะเปนท่ีขัดของหรือ
บกพรองอะไรมากนัก….. (เพราะเหตุผล อีกประการหน่ึงก็คือ) …..พุทธศาสนาเปน
ศาสนาทางราชการของประเทศไทย พุทธปรัชญาก็นาจะเปนปรัชญาการศึกษาท่ีเปนทาง
ราชการของการศึกษาไทยไดดวย …”  (สาโรช  บัวศรี, 2512, หนา 28) 
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 นอกจากความคิดเห็นดังกลาวขางตนแลว บางคนมีความเห็นวา “ปรัชญา
การศึกษาไทยก็จะถือหลักแบบ Essentialism (ลัทธิสารธรรมนิยม) เพราะหลักสูตรของ
เรายังตองใชการศึกษาเปนการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและสังคมของเราอยูมาก 
ตองการใหเยาวชนเปนสมาชิกท่ีดีตามแบบอยางท่ีผูใหญพอใจและประพฤติเปน แบบ
สังคมประกิต (Socialization)” (เกษม  สุดหอม, 2515, หนา 28) สาเหตุท่ีทําใหเกิดความ
เขาใจวาปรัชญาการศึกษาไทยสอดคลองกับลัทธิ   สารธรรมนิยม (Essentialism) เพราะ
ไดพิจารณาเห็นวาการจัดการศึกษาของไทยมีลักษณะสําคัญ  ดังน้ี  
     “… 1. โดยการใชขอสอบรวมในขั้นตัวประโยคตาง ๆ เพื่อรักษามาตรฐาน โรงเรียน
ไมอาจเปนตัวของตัวเองไดเลย เพราะหลักสูตร แบบเรียน การบรรจุครูและระเบียบ
กฎเกณฑตาง ๆ ถูกควบคุมไวท้ังหมดท่ีศูนยกลางแหงเดียว  ตามระบบบริหารแบบ         
สังเกณฑ  (Centralization)   
 2.   ครูทําตัวเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน  (Teacher  centered)   

3. การเรียนการสอนใชวิธีทองจํา (Memorizing) เปนหลัก การทดลอง การ
ปฏิบัติไมเปนส่ิงจําเปนเปนการเรียนการสอนเพื่อรักษาและเพื่อรูส่ิงตาง ๆ ท่ีปราชญใน
อดีตไดคนควาไวแลว 

4. นักเรียนมีหนาท่ีจําและรักษาความรูท่ีครูถายทอดให 
5. ครูมักใชวิธีสอนแบบปาฐกถา  (Lecture)  มากกวาวิธีอื่น 
6. ครูชอบแบงกลุมนักเรียนตามระดับความรูเพื่อความสะดวกในการสอนของครู 

ซ่ึงตรงกับแนวปรัชญาของ  Essentialism  (ลัทธิสารธรรมนิยม) 
7. ทุกส่ิงทุกอยางเกี่ยวกับการศึกษา รัฐเปนผูควบคุม…   

 สําหรับความเห็นอันหลังน้ี ทําใหมองเห็นไดวา ปจจุบันน้ีการจัดการศึกษาของ
ไทยไดดําเนินไปอยางสอดคลองกับแนวความคิดทางปรัชญาการศึกษาของประเทศ
ตะวันตกลัทธิหน่ึง คือลัทธิสารธรรมนิยม (Essentialism) การท่ีเปนเชนน้ีอาจจะมีทาง
เปนไปไดสองทางคือ (1) ปจจุบันนักการศึกษาไทยไดยอมรับเอาแนวความคิดทาง
ปรัชญาการศึกษาแบบตะวันตกเขามาแลว หรือ (2) เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญ 
ท้ังน้ีเพราะนักการศึกษาไทยที่ผานการศึกษาและเรียนจากประเทศตะวันตก ไดจดจํา
แนวความคิดทางปรัชญาการศึกษาจากตางประเทศเหลาน้ัน และไดนํามาใชในบางสวน
เม่ือนาน ๆ เขาก็สะสมไว และปรากฏใหเห็นชัดเจนดังกลาวแลว 
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บทที่ 2 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษา   

 
2.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผน
พัฒนาประเทศ และเปนแผนปฏิ รูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทยที่ ให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน พรอมท้ังปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม 
เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตาม
ในปแรกของแผนฯ ประเทศไทยตองประสบวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง และสงผล
กระทบตอคนและสังคมเปนอยางมาก จึงตองเรงฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพมั่นคง 
และลดผลกระทบจากวิกฤตที่กอใหเกิดปญหาการวางงานและความยากจนเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็ว 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวน
ทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเน่ือง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 โดยใหความสําคัญกับการแกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจให
ลุลวง และสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังดานตัวคน สังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย 
ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 สรุปไดวา ประสบความสําเร็จท่ีนา
พอใจเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไดอยางตอเน่ืองในอัตราเฉลี่ยรอยละ 5.7 ตอป 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสูความม่ันคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับ
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คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนมาก อันเน่ืองมากจากการดําเนินการเสริมสรางสุขภาพ
อนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงท้ังดานปริมาณและคุณภาพ โดย
ครอบคลุมคนสวนใหญของประเทศ และการลดลงของปญหายาเสพติด แตเศรษฐกิจไทย
ยังไมเขมแข็งและออนไหวตอความผันผวนของปจจัยภายนอก ขณะท่ียังมีปญหาดาน
คุณภาพการศึกษา ความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายได ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินและความโปรงใสในการบริหารจัดการของภาครัฐท่ียังตองใหความสําคัญใน
การแกไขอยางตอเน่ือง 
 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยยังคงตอง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ท้ังที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการ
พัฒนาประเทศ จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสราง
ภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
            (1)   แนวคิดหลัก 
       ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบตอการพัฒนาของ
ประเทศไทยในอนาคต ตลอดท้ังการทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศ ได
สะทอนถึงปญหาเชิงโครงสรางการพัฒนาของประเทศที่ไมสมดุล ไมยั่งยืน และออนไหว
ตอผลกระทบจากความผันผวนของปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประเทศไทยจึง
จําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศนการพัฒนาในทิศทางท่ีพึงตนเองและมี
ภูมิคุมกันมากข้ึน โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางปฏิบัติควบคู
ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการ ท้ังมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและการเมือง 
โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความ
สมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับ
สังคมเมือง โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงให
เพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ  
 ท้ังน้ี การขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนตองใช “ความรอบรู” 
ในการพัฒนาดานตาง ๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับข้ันตอน และสอดคลองกับ
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วิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรม
ในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวท่ีดีใหพรอม
เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 (2)   ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
  การพัฒนาประเทศใหสามารถดํารงอยูอยางม่ันคงในกระแสโลกาภิวัตนท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีแนวโนมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จําเปนตองสรางความ
แข็งแกรงของระบบและโครงสรางตาง ๆ ภายในประเทศใหสามารถพึ่งตนเองไดมากข้ึน 
และสรางภูมิคุมกันท่ีดีของประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให
ความสําคัญตอการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความไดเปรียบดานอัตลักษณและ
คุณคาของชาติ ท้ังทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมา
ใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมท้ังเสริมสรางทุนสังคมท่ีมุงพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกมิติท้ังดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา ครอบครัวมีความอบอุน 
ม่ันคง ชุมชนมีความเขมแข็ง และรวมพลังเปนเครือขายในการพัฒนา สําหรับการ
เสริมสรางทุนเศรษฐกิจมุงพัฒนาเศรษฐกิจไทยสูระบบเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตัวอยางมี
เสถียรภาพ มีคุณภาพ มีการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการ
ลงทุนควบคูไปกับการเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อ
กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม ในสวนของการเสริมสรางทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มุงพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สง เส ริมสิทธิ ชุมชนในการเขาถึ งและจัดการทรัพยากรเพื่ อสงวนรักษาให ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคงความอุดมสมบูรณเปนรากฐานที่ ม่ันคงของ
ประเทศ และเปนรากฐานการดํารงชีวิตของคนไทยใหมีความสุขอยางยั่งยืน 
  ขณะเดียวกันจําเปนตองเสริมสรางระบบ  โครงสราง  กลไก  และ
กระบวนการบริหารพัฒนาประเทศใหอยูบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดย
บูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและทุกระดับในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน พรอมท้ังปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดบทบาทอํานาจของราชการในสวนกลางและเพิ่มบทบาท 
มอบอํานาจและกระจายอํานาจการตัดสินใจ การดําเนินการ และกระจายการจัดสรร
ทรัพยากรใหแกราชการสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และชุมชน สงเสริมบทบาทภาคเอกชน
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และการปฏิรูปธุรกิจเอกชนใหเขมแข็ง สุจริต โปรงใส และเรงปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ 
เพ่ือสรางสมดุลในการจัดสรรและกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหท่ัวถึงเปนธรรม 
โดยตองดําเนินการรักษาและเสริมสรางความม่ันคงควบคูไปดวย อันจะสนับสนุนใหการ
บริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพ ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมและความมั่นคง นําไปสูสันติสุขและความยั่งยืน 
 วิสัยทัศนและพันธกิจ 
            1.  วิสัยทัศนประเทศไทย 
   มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) 
คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ
สุข  เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเปนธรรม  ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไว
ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกได
อยางมีศักด์ิศรี” 
 2.  พันธกิจ 
   เพ่ือใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มุงสู “สังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนควรกําหนด
พันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังน้ี 
              (1)  พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทากัน มีสุขภาวะที่
ดีอยูในครอบครัวท่ีอบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต
อยางมีศักด์ิศรีภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
               (2)  เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเส่ียงจาก
ความผันผวนของสภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัตน บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจ
สวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสรางการผลิต
และบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม ใชจุดแข็งของความหลากหลายทางชีวภาพและ
เอกลักษณความเปนไทยควบคูกับการเช่ือมโยงกับตางประเทศ และการพัฒนาปจจัย
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สนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุน
การแขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 
 (3)  ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน เปนธรรม และมีการสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมี
องคความรูและสรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครองฐานทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริม
บทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับแบบแผนการผลิตและการบริโภค
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจากขอตกลงตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ 
 (4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบท่ีเอื้อ
ตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความ
โปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะมีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจสูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช
ทรัพยากร 
 วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก 
 เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีประเทศไทยจะตองปรับตัวใน
อนาคต และเพื่อกาวไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การ
พัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักของการพัฒนาไว ดังน้ี 
 1.  วัตถุประสงค 

(1)  เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเน่ืองท่ีขับเคลื่อน 
ดวยการเช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสราง
บริการสุขภาพอยางสมดุลระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟู
สมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  (2)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเปนเครือขายเปนรากฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน นําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 
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  (3)  เพ่ือปรับโครงสรางการผลิตสูการเพ่ิมคุณคา (Value Creation) ของ
สินคาและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยง
ระหวางสาขาการผลิตเพ่ือทําใหมูลคาการผลิตสูงขึ้น 
  (4)  เพ่ือสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเส่ียงใหกับภาค
การเงิน การคลัง พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 
  (5)  เพ่ือสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และ
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการ
พัฒนาสูประชาชนในทุกภาคสวนอยางเปนธรรม  
  (6)  เพ่ือเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคูกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเปนฐานท่ีม่ันคง
ของการพัฒนาประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุนปจจุบันและอนาคต 
รวมท้ังสรางกลไกในการรักษาผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางยั่งยืน 
  (7)  เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควบคูกับการเสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
 2. เปาหมาย 
  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ดังน้ี 

(1) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาท้ัง 
ทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความม่ันคงใน
การดํารงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองท่ีจะ
นําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่มจํานวนปการศึกษา
เฉลี่ยของคนไทยเปน 10 ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางท่ีมีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ 
60 ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเปน 10 
คนตอประชากร 10,000 คน พรอมท้ังลดปญหาอาชญากรรมลงรอยละ 10 และ
กําหนดใหอายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน 80 ป ควบคูกับลดอัตราเพิ่มของ
การเจ็บปวยดวยโรคท่ีปองกันไดใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
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หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง นําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดาน
สุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว 

(2) เปาหมายการพัฒนาชุมชน   และแกปญหาความยากจน พัฒนาใหทุก 
ชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแผนชุมชนไปใช
ประกอบการจัดสรรงบประมาณ ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติ และขยายโอกาสการ
เขาถึงแหลงทุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลง
เหลือรอยละ 4 ภายในป 2554 

(3) เปาหมายดานเศรษฐกิจ  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและ 
ยั่งยืนโดยใหสัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพ่ิมข้ึนเปน
รอยละ 75 ภายในป 2554 สัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มข้ึน
เปนรอยละ 15 ภายในป 2554 อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยรอยละ 3.0-3.5 ตอป สัดสวนหน้ี
สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมเกินรอยละ 50 ความยืดหยุนการใช
พลังงานเฉลี่ยไมเกิน 1: 1 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10  เพ่ิมสัดสวนการใช
พลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ 8 รวมทั้งลดสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งลดการใชนํ้ามันในภาคการขนสงใหเหลือรอยละ 30 ของ
การใชพลังงานทั้งหมด รายไดของกลุมท่ีมีรายไดสูงสุดรอยละ 20 แรกมีสัดสวนไมเกิน 
10 เทาของรายไดของกลุมท่ีมีรายไดตํ่าสุดรอยละ 20 ภายในป 2554 และสัดสวนผลผลิต
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมตํ่ากวารอย
ละ 40 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 

(4)  เปาหมายการสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากร และส่ิงแวดลอม  
รักษาความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมี
พื้นท่ีปาไมไวไมนอยกวารอยละ 33 และตองเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ 18 
ของพื้นที่ประเทศ รักษาพ้ืนท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา 31,000,000 
ไร และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชีวิตท่ีดี
และไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ โดยรักษาคุณภาพนํ้าในลุมนํ้าตาง ๆ และแหลงนํ้า
ธรรมชาติใหอยูในเกณฑพอใชและดี รวมกันไมตํ่ากวารอยละ 85 คุณภาพอากาศอยูใน
เกณฑมาตรฐาน โดยเฉาพะฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) ตองมีคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงไมเกิน 
120 มก./ลบ.ม. อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรลดลงรอยละ 5 จาก
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ป 2556 คือไมเกิน 3.5 ตน/คน/ป ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไมใหเกิน 1 กก./
คน/วัน และของเสียอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตอง
รอยละ 80 ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด รวมทั้งใหมีระบบฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ 1 ระบบ 
   (5)  เปาหมายดานธรรมาภิบาล มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีข้ึน มี
คะแนนภาพลักษณของความโปรงใสอยูท่ี 5.0  ภายในป 2554 ระบบราชการมีขนาดที่
เหมาะสม และมีการดําเนินงานที่คุมคาเพ่ิมข้ึน ลดกําลังคนภาคราชการใหไดรอยละ 10 
ภายในป 2554 ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มข้ึน ทองถิ่นมีขีดความสามารถใน
การจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเองมากข้ึน และภาคประชาชนมีความเขมแข็ง 
รูสิทธิ เหนาท่ี และมีสวนรวมมากข้ึนในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ประเทศ รวมท้ังใหมีการสรางองคความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบท
ไทยเพิ่มข้ึนในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 

2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาไทย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2545ประกอบดวยสาระตาง ๆ รวม 9 หมวด ไดแก บทท่ัวไป สิทธิและหนาท่ีทางการ
ศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และบทเฉพาะกาล โดยมีจํานวน
มาตราท้ังหมด 78 มาตรา (สมหมาย จันทรเรือง, 2544, หนา 169) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันที่ 19  สิงหาคม  2542  และบังคับเปนกฎหมายต้ังแตวันที่  20  สิงหาคม  2542 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 

(องคการมหาชน) 
 
 สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันถือวาเปน
ธรรมนูญการศึกษาแหงชาติ ไดมีการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษาในฐานะหนวยงานทางการศึกษาท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการปฏิรูป
การศึกษาของชาติ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเผยแพรความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา จึงไดดําเนินการจัดพิมพบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้ึน เพื่อใหเกิดความสะดวกในการศึกษาตัว
บทกฎหมายดังกลาว จึงไดนําบทบัญญัติเฉพาะมาตราที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมแลว มา
จัดพิมพไวแทนบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกท้ังยัง 
ไดนําบทบัญญัติเดิมของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีไดรับการ
แกไขเพ่ิมเติมแลวจัดพิมพไว เปนเชิงอรรถ ท้ัง น้ี เ พ่ือใหสามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ อันจะนําไปสูประโยชนใน
การใชและการตีความกฎหมายไดถูกตอง ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติฉบับน้ี
ตอไป 
 



                                                                                           EF 303 
 
126 

พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
----------------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซ่ึงมีมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา และ
ยินยอมของรัฐสภา  ดังตอไปน้ี 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังอื่นใน
ส วน ท่ี ไดบัญญั ติไว แล ว ในพระราชบัญญั ติ น้ี  หรือ ซ่ึ ง ขัดห รือแย งกับบทแห ง
พระราชบัญญัติน้ี ใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ



EF 303 127 

สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอด
ชีวิต 
 “การศึกษาข้ันพื้นฐาน”  หมายความวา  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
 “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา  การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวาง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของ
เอกชน ท่ีมีอํานาจ หนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
 “สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน”  หมายความวา  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 “มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่
พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลัก
ในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 “การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของ
สถานศึกษาน้ันเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน 
 การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่
สํานักงานดังกลาวรับรอง เพ่ือเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 “ผูสอน”  หมายความวา  ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตาง ๆ 
 “ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพ ซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอน
และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและ
เอกชน 
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 “คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการสอน และการ
วิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 
 “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ การบริหาร
สถานศึกษาแตละแหงท้ังของรัฐและเอกชน 
 “ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ การบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาต้ังแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาข้ึนไป 
 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
รวมท้ัง ผูสนับสนุนการศึกษา ซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหารการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาตาง ๆ 

 “กระทรวง” ∗ หมายความวา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๕ 1

∗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี และ มีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 

                                                  
∗ ความเดิมในบทนิยามในมาตรา ๔ ถูกแกไขเพิ่มเติม โดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 * กระทรวง  หมายความวา  กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” 

∗ ความเดิมในมาตรา ๕ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทน โดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ความมุงหมายและหลักการ 
------------------------ 

 มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย ท่ี
สมบูรณท้ัง  รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจัก
รักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา 
ภู มิปญญาทองถิ่น  ภู มิปญญาไทย  และความรูอันเปนสากล  ตลอดจนอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง  
มีความริเร่ิมสรางสรรค  ใฝรู  และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

 มาตรา ๘  การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังน้ี 
(๑)  เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
(๒)  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
(๓)  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง 

มาตรา ๙  การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลัก 
ดังน้ี 

(๑)  มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
(๒) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
(๓) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก

ระดับและประเภทการศึกษา 
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(๔)  มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาและการพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง 

(๕)  ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
(๖)  การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอื่น 

 
หมวดที่ ๒ 

สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา 
------------------------- 

 มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการ
รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจาย 
 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล
ซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ 
และโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ 
 การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดต้ังแตแรกเกิดหรือพบความพิการ
โดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ 
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน 

 มาตรา ๑๑ บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคล ซ่ึงอยูใน
ความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ตลอดจนใหไดรับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของ
ครอบครัว 
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 มาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบุคคล 
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ังน้ีใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 มาตรา ๑๓  บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนดังตอไปน้ี 
(๑)  การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการ

ใหการศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูในความดูแล 
(๒)  เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุตรหรือบุคคลซ่ึง

อยูในความดูแลท่ีครอบครัวจัดให  ท้ังน้ี ตามที่กฎหมายกําหนด 
(๓)  การลดหยอนหรือยกเวนภาษี     สําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมาย 

กําหนด 

มาตรา ๑๔  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซ่ึงสนับสนุน หรือจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี  ดังตอไปน้ี 

(๑)  การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซ่ึง
อยูในความดูแลรับผิดชอบ 

(๒)  เงินอุดหนุนจากรัฐ  สําหรับ การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามที่กฎหมาย
กําหนด 

(๓)  การลดหยอน หรือยกเวนภาษี    สําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมาย
กําหนด 
 

หมวด ๓ 
ระบบการศึกษา 
-------------------- 

 มาตรา ๑๕  การจัดการศึกษามี ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 (๑)  การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา 
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงมีเง่ือนไขของการสําเร็จ
การศึกษาท่ีแนนอน 
 (๒) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการ
ประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตร
จะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละ
กลุม 
 (๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม 
สภาพแวดลอม ส่ือหรือแหลงความรูอื่น ๆ 
 สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือท้ังสามรูปแบบก็ได 
 ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกัน หรือ
ตางรูปแบบก็ได ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมท้ัง
จากการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน 

 มาตรา ๑๖  การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย การศึกษาซ่ึงจัดไมนอยกวาสิบสองปกอน
ระดับอุดมศึกษา  การแบงระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญา และระดับ
ปริญญา 
 การแบงระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๗ ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กท่ีมีอายุยางเขาปท่ี
เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปท่ีสิบหก เวนแตสอบไดช้ันปท่ีเกา
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ของการศึกษา ภาคบังคับ  หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา  ๑๘  การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานให จัดใน
สถานศึกษา ดังตอไปน้ี 
 (๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย
พัฒนาเด็ก กอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็ก
พิการและเด็กซ่ึงมีความตองการพิเศษ  หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกช่ืออยางอื่น 
 (๒) โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบัน
พุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 
 (๓)  ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
บุคคล  ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย 
สถานสงเคราะห และสถาบัน สังคมอื่นเปนผูจัด 

 มาตรา ๑๙ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหจัดในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
หรือ หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่น ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมายเก่ียวกับสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา กฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน ๆ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 มาตรา ๒๐ การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษา
ของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวาง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 มาตรา ๒๑  กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ อาจจัด
การศึกษาเฉพาะทางตามความตองการและความชํานาญของหนวยงานนั้นได โดย
คํานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด ๔ 
แนวการจัดการศึกษา 

------------------------- 

 มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู 
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเร่ืองตอไปน้ี 
 (๑) ความรูเร่ืองเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก 
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมา
ของสั งคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (๒) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจ
และประสบการณ เ ร่ืองการจัดการ  การบํา รุง รักษาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 

(๓) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ
ประยุกตใชภูมิปญญา 

(๔) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทย
อยางถูกตอง 

(๕)  ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

มาตรา ๒๔  การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการดังตอไปน้ี 
          (๑) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
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(๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

(๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได 
คิดเปน ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

(๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวใน
ทุกวิชา 

(๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการ
เรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมท้ัง
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู  ท้ังน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจ
เรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  

(๖) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ
บิดามารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ 

มาตรา ๒๕ รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอด
ชีวิตทุก รูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตร อุทยาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬา และนันทนาการ 
แหลงขอมูลและแหลงการ เรียนรูอื่นอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๒๖ ใหสถานศึกษาจัดประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการรวมกิจกรรมและการทดสอบ
ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบ
การศึกษา 

ใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และ
ใหนําผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหน่ึงมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิต 
และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ 
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ใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตร ตามวัตถุประสงคใน
วรรคหน่ึงในสวนที่ เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติ 

มาตรา ๒๘  หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาสําหรับ
บุคคลตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ตองมีลักษณะหลากหลาย ท้ังน้ี 
ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ  โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให
เหมาะสมแกวัยและศักยภาพ 

สาระของหลักสูตร ท้ังท่ีเปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความ
สมดุล ท้ังดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบตอ
สังคม 

สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหน่ึง 
และวรรคสองแลว ยังมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูงและการ
คนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม 

มาตรา ๒๙  ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการ
เรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล 
ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

มาตรา ๓๐ ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแต
ละระดับการศึกษา 
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หมวด ๕ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

------------------------------- 
สวนที่ ๑ 

การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ 

 มาตรา ๓๑ 2

∗ กระทรวงมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา 
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาและราชการอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงหรือ
สวนราชการที่สังกัดกระทรวง 

 มาตรา ๓๒ 3

∗  การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงใหมีองคกรหลักท่ีเปน
คณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจํานวนส่ีองคกร ไดแก สภาการศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษา   ข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการ

                                                  
∗ ความเดิมในมาตรา ๓๑ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทน โดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๓๑ ใหกระทรวงมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท การศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม  รวมทั้งการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม” 
∗ ความเดิมในมาตรา ๓๒ ถูกยกเลิกและใหใชขอความท่ีพิมพไวแทนในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
“มาตรา ๓๒ ใหกระทรวงมีองคกรหลักที่เปนคณะบุคคลในรูปสภา หรือในรูปคณะกรรมการจํานวน    

ส่ีองคกร ไดแก สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาใหความเห็นหรือ     

ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรี  และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด” 
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การอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาใหความเห็น  หรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 มาตรา ๓๓4

∗  สภาการศึกษามีหนาท่ี 
 (๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ  
 (๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพ่ือดําเนินการให
เปนไปตามแผนตาม (๑) 
 (๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผน  ในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (๔) ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) 
 (๕) ใหความเห็นหรือคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย  และกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความใน พระราชบัญญัติน้ี 
 การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ     และมาตรฐานการศึกษา   ใหเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี 
 ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบดวย รัฐมนตรีเปนประธาน กรรมการ
โดยตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวน

                                                  
∗ ความเดิมในมาตรา ๓๓ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
“มาตรา ๓๓ สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน  

และมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและแผนดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การสนับสนุนทรัพยากร 

การประเมินผล การจัดการศึกษา การดําเนินการดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการพิจารณา       

กล่ันกรองกฎหมายและกฏกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

 ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรี เปนประธาน 

กรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานที่เก่ียวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน

องคกรวิชาชีพ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 

 ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติเปนนิติบุคคล และให

เลขาธิการสภาเปนกรรมการและเลขานุการ 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง

และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามกฎที่กฎหมายกําหนด” 
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ทองถิ่น ผูแทนองคกรวิชาชีพ พระภิกษุซ่ึงเปนผูแทนคณะสงฆ ผูแทนคณะกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทย ผูแทนองคกรศาสนาอื่น และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมี
จํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน  
 ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการสภาเปน
กรรมการและเลขานุการ 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระ
การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 

 มาตรา ๓๔ 5

∗ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีพิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
มาตรฐานและ  หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับท่ีสอดคลองกับความตองการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสงเสริม

                                                  
∗ ความเดิมในมาตรา ๓๔ ถูกยกเลิกและใหใชขอความท่ีพิมพไวแทน โดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๓๔ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาท่ีเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ 

การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ

อุดมศึกษา ที่สอดคลองกับแผนการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยาการ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความ

เปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแตละแหงและ

กฎหมายที่ เก่ียวของ 
 คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาดานศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ การสนับสนุน

ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม” 
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ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความ
เปนเลิศทางวิชาชีพ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ
และความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการ
จัดต้ังสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 มาตรา ๓๕ องคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบดวย 
กรรมการโดยตําแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูแทนองคกรวิชาชีพ และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภท
อื่นรวมกัน 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความ
แตกตางของกิจการในความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคณะดวย 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เปนนิติบุคคล และใหเลขาธิการของ
แตละสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ 

 มาตรา ๓๖ ใหสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล 
และอาจจัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะ
ทาง ตามมาตรา ๒๑ 
 ใหสถานศึกษาดังกลาวดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร 
และการจัดการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใต
การกํากับดูแลของสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน ๆ 
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 มาตรา ๓๗ 6

∗  การจัดการและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพื้นท่ี
การศึกษา  โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความ
เหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการ
อาชีวศึกษา 
 ในกรณีท่ีเขตพื้นที่การศึกษาไมอาจบริหารและจัดการไดตามวรรคหน่ึงกระทรวง
อาจจัดใหมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังตอไปน้ีเพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขต
พื้นท่ีการศึกษาก็ได 
 (๑) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา  อารมณ  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู  หรือมีรางกายพิการ  หรือ
ทุพพลภาพ 
 (๒) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 (๓)  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
 (๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีใหบริการในหลายเขตพื้นที่
การศึกษา 
 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 

                                                  
∗ ความเดิมในมาตรา ๓๗ ถูกยกเลิกและใหใชขอความท่ีพิมพไวแทนโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษา แหงชาติ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๓๗ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาใหยึด 

เขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากรเปนหลัก และความเหมาะสมดานอื่น

ดวย 
 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ มีอํานาจประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา” 
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 มาตรา ๓๘ 7

∗  ในแตละเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสาน สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัด
การศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร     เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย
ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทน
องคกรเอกชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู 

                                                  
∗  ความเดิมในมาตรา ๓๘ ถูกยกเลิก  และใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา ๖   แหงพระราชบัญญัติการ 

ศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๓๘ ในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา          

และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา รวมทั้งพิจารณาจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ประสาน สงเสริม

และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน และสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินให

สามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ของบุคคล ครอบครัว  องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งการกํากับดูแลหนวยงาน ดานศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา 
 คณะกรรมการการศึกษาศาสนา   และวัฒนธรรมเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดวย ผูแทนองคกร

ชุมชน ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทน

สมาคม ผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู ผูนําทางศาสนา และผูทรงคุณวุฒิ

ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ 

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาเปนกรรมการ และ    

เลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา” 
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ผูแทนสมาคมผูประกอบ  วิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และ
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 มาตรา ๓๙8

∗ ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
และสํานักงานเขต พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 
 หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๐ 9

∗ ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา

                                                  
∗ ความเดิมในมาตรา ๓๙ ถูกยกเลิกและใหใชขอความท่ีพิมพไวแทน โดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
“มาตรา ๓๙ ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 

 หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
∗ ความในมาตรา ๔๐ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทน โดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๔๐ ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่า

กวาปริญญาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 

ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษย

เกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ 
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เพ่ือทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร ชุมชน   ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษย
เกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นท่ี  และ
ผูทรงคุณวุฒิ 
 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อาจมีกรรมการเพิ่มข้ึนได ท้ังน้ี ตามที่กฎหมายกําหนด 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 ความในมาตราน้ีไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓) 
 

สวนที่ ๒ 
การบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

________________ 

มาตรา ๔๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ
หน่ึงหรือทุกระดับตามความพรอม  ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น 

มาตรา ๔๒ ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม ใน
การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีหนาท่ีในการประสานและสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและได

                                                                                                                                            
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ    

วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา ความในมาตราน้ี

ไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๑) และ (๓)” 
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มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

สวนที่ ๓ 
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน 

_________________ 

 มาตรา ๔๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมี
การกํากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของ
รัฐ 
 มาตรา ๔๔ ใหสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒) เปนนิติบุคคลและมี
คณะกรรมการบริหารประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนองคกร ชุมชน  ผูแทนครู  ผูแทนศิษยเกา  และผูทรงคุณวุฒิ 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๕ 10

∗  ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับ  และทุกประเภท
การศึกษา 

                                                  
∗ ความเดิมในวรรคสองของมาตรา ๔๕ ถูกยกเลิกและใหใชขอความท่ีพิมพไวแทน โดยมาตรา ๗ แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 

 “มาตรา ๔๕ ใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาตามที่

กฎหมายกําหนด  โดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเอกชนในดาน

การศึกษา 
 การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษา หรือขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชน โดยใหรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับฟงความคิดเห็นของ

เอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
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ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของเอกชนในดานการศึกษา 
 การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หรือของ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอก
ขน โดยใหรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รับฟงความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาดวย 
 ใหสถานศึกษาของเอกชนท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ 
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพ
ทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา  ตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 มาตรา ๔๖ รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือการยกเวน
ภาษี และสิทธิประโยชนอยางอื่นท่ีเปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชน
ตามความ  เหมาะสม รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมี
มาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได 
 

หมวด ๖ 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
_________________ 

 มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก 
 ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

                                                                                                                                            
ใหสถานศึกษาของเอกชนท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนา

ระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับ   

ดูแลของสภาสถานศึกษา  ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” 
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 มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 

 มาตรา ๔๙ ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มี
ฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย
คํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี 
 ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงคร้ังใน
ทุกหาป นับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชน 

 มาตรา ๕๐ ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน            
ตาง ๆ ท่ีมีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมใน
สวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคํารองขอ             
ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองท่ีทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
น้ัน 

 มาตรา ๕๑11

∗    ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใด   ไมได
ตามมาตรฐานที่กําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

                                                  
∗  ความเดิมในมาตรา ๕๑ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
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จัดทําขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุง
แกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาว ใหสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คณะกรรม การการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อดําเนินการใหมี
การปรับปรุงแกไข 

หมวด ๗ 

ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
________________ 

 มาตรา ๕๒ ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิตการพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน
วิชาชีพช้ันสูงโดยการกํากบั และประสานใหสถาบันท่ีทําหนาท่ีผลิต และพัฒนาครู 
คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอม และมีความเขมแข็งในการ
เตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเน่ือง 
 รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดต้ังกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาอยางพอเพียง 

 มาตรา ๕๓ ใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา 
มีฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ ในกํากับของกระทรวง มี
อํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนา
วิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา 

                                                                                                                                            
 “มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด ให

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงาน  

ตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาวให

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข” 
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 ใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ท้ังของรัฐและเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 การจัดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการในการออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 ความในวรรคสองไมใชบังคับแกบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๓) ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นท่ี
การศึกษาและวิทยากรพิเศษทางการศึกษา 
 ความในมาตราน้ีไมใชบังคับแกคณาจารยผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหาร
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 

 มาตรา ๕๔ ใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังของหนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและ
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ท้ังน้ี ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 มาตรา ๕๕ ใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชนเกื้อกูลอื่น สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีรายไดท่ี
เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 
 ใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเปนเงิน
อุดหนุนงานริเร่ิมสรางสรรค ผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๕๖ การผลิตและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
มาตร-ฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือ
พนักงานของรัฐในสถานศึกษาระดับปริญญาท่ีเปนนิติบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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 มาตรา ๕๗ ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญา
ทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูท่ี
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

หมวด ๘ 
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

________________ 

 มาตรา ๕๘ ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและ
ทรัพยสิน ท้ังจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อื่น และตางประเทศมาใชจัดการศึกษาดังน้ี 
 (๑) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพ่ือการศึกษาไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ี ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 (๒)  ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาค
ทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา  และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการ
ศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน 
 ท้ังน้ี ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวน
ภาษีตามความเหมาะสมและความจําเปน  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 มาตรา ๕๙ ใหสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ท้ังท่ีเปนท่ีราชพัสดุ 
ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ และท่ีเปนทรัพยสินอื่น รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการ
ของสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม ขัดหรือแยงกับนโยบาย
วัตถุประสงคและภารกิจหลักของสถานศึกษา 
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 บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลไดมาโดยมีผูอุทิศให 
หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของสถานศึกษา ไมถือเปนท่ีราชพัสดุและให
เปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 
 บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล รวมท้ัง
ผลประโยชนท่ีเกิดจากท่ีราชพัสดุ เบี้ยปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับ
ท่ีเกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของท่ีดําเนินการโดยใชเงิน
งบประมาณ ไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 บรรดารายไดและผลประโยชนของสถานศึกษาของรัฐท่ีไมเปนนิติบุคคล รวมท้ัง
ผลประโยชนท่ีเกิดจากท่ีราชพัสดุ เบี้ยปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญา และเบี้ยปรับท่ีเกิด
จากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสิน หรือจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ให
สถานศึกษาสามารถจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน ๆ ได
ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 มาตรา  ๖๐  ให รัฐจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษาในฐานะท่ีมี
ความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเปนเงินงบประมาณเพื่อ
การศึกษา ดังน้ี 
 (๑) จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเปนคาใชจายรายบุคคล ท่ีเหมาะสม แกผูเรียน
การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน 
 (๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มาจากครอบครัวท่ี
มีรายไดนอย ตามความเหมาะสมและความจําเปน 
 (๓) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสม 
และสอดคลองกับความจําเปนในการจัดการศึกษา สําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการเปน
พิเศษแตละกลุมตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี โดยคํานึงถึงความเสมอ
ภาค ในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม ท้ังน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๔) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาของ
รัฐตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาชาติและภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมีอิสระ ใน
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การบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงคุณภาพ และความ
เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
 (๕) จัดสรรงบประมาณในลั กษณะ เ งินอุ ดห นุนทั่ ว ไป ให สถาน ศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล และเปนสถานศึกษาในกํากับของรัฐหรือองคการ
มหาชน  

(๖)  จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยตํ่าใหสถานศึกษาเอกชนเพื่อใหพึ่งตนเองได 
 (๗)  จัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

 มาตรา ๖๑ ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ตามความเหมาะสมและความจําเปน 

 มาตรา ๖๒ ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษา แนว
การจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานภายในและหนวยงาน
ของรัฐท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบภายนอก 
 หลักเกณฑ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๙ 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

________________ 

 มาตรา ๖๓ รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ ส่ือตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นท่ี
จําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการส่ือสารในรูป
อื่น เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน 

 มาตรา ๖๔ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน 
ตํารา หนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอื่น 
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โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให
แรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ท้ังน้ี โดยเปดใหมีการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม 

 มาตรา ๖๕ ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 มาตรา ๖๖ ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 มาตรา ๖๗ รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาเพ่ือใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย 

 มาตรา ๖๘ ใหมีการระดมทุน เพ่ือจัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
จากเงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน และผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดาน
ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองคกรประชาชน รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใช
เทคโนโลยีดังกลาวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม 
 หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการผลิต การวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๙ รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาท่ีพิจารณา เสนอนโยบาย แผน 
สงเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

บทเฉพาะกาล 
___________ 

 มาตรา ๗๐ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ัง
เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
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ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปจนกวาจะไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงตองไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 มาตรา ๗๑ ใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานการศึกษา และสถานศึกษาท่ีมี
อยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับยังคงมีฐานะและอํานาจหนาท่ีเชนเดิม จนกวาจะไดมี
การจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึง
ตองไมเกินสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 มาตรา ๗๒ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง และ
มาตรา ๑๗  มาใชบังคับ จนกวาจะมีการดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซ่ึง
ตองไมเกินหาปนับแตวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใชบังคับ 
 ภายในหนึ่ งป นับแต วันท่ีพระราชบัญญัติ น้ีใชบังคับ  ให ดําเ นินการออก
กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง และวรรคส่ี ใหแลวเสร็จ 
 ภายในหกปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหกระทรวงจัดใหมีการ
ประเมินผลภายนอกคร้ังแรกของสถานศึกษาทุกแหง 

 มาตรา ๗๓ ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติในหมวด ๕ การบริหารและการ
จัดการศึกษา และหมวด ๗ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับ 
จนกวาจะไดมีการดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในหมวดดังกลาว รวมท้ังการแกไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช ๒๔๘๘ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ซ่ึงตองไมเกินสามปนับแตวันที่ พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 มาตรา ๗๔ 1 2

∗ ในวาระเร่ิมแรกที่การจัดต้ังกระทรวงยังไมแลวเสร็จ ให
นายก รัฐมนต รี  รั ฐมนต รีว าการกระทรวง ศึกษาธิ การ  และ รั ฐมนตรี ว าการ

                                                  
∗  ความเดิมในวรรคสองมาตรา ๗๔ ถูกยกเลิกและใหใชขอความที่พิมพไวแทนโดยมาตรา ๙ แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งความเดิมมีดังนี้ 
 “มาตรา ๗๔ ในวาระเร่ิมแรกท่ีการจัดต้ังกระทรวงยังไมแลวเสร็จ ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งน้ี ในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจ 

หนาท่ีของตน 
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ทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังน้ี ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจ
หนาท่ีของตน 
 เพื่อใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีในสวนที่ตองดําเนินการกอนท่ีการ
จัดระบบบริหารการศึกษาตามหมวด ๕  ของพระราชบัญญัติน้ีจะแลวเสร็จ ให
กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ทํา
หนาท่ีในสวนท่ีเกี่ยวของแลวแตกรณี 

มาตรา ๗๕ ใหจัดต้ังสํานักงานปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเปนองคการมหาชนเฉพาะกิจ
ท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในกฎหมายวาดวยองคการมหาชน เพ่ือ
ทําหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(๑) เสนอการจัดโครงสราง องคกร การแบงสวนงานตามที่บัญญัติไวในหมวด ๕ 
ของพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) เสนอการจัดระบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว
ในหมวด ๗ ของพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาตามท่ีบัญญัติไวใน
หมวด ๘ ของพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการรางกฎหมายเพื่อรองรับการดําเนินการ (๑) (๒) และ 
(๓) ตอคณะรัฐมนตรี 

(๕)  เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และ
คําส่ังท่ีบังคับใชอยูในสวนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) เพื่อให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติน้ีตอคณะรัฐมนตรี 
 (๖) อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
 ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนประกอบดวย 

                                                                                                                                            
 เพ่ือใหการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่ตองดําเนินการกอนที่การจัดระบบบริหารการศึกษา

ตามหมวด ๕ ของพระราชบัญญัตินี้จะแลวเสร็จ ใหกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และ

คณะกรรมการ  การศึกษาแหงชาติ ทําหนาที่กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

โดยใหทําหนาที่ ในสวนที่เก่ียวของ แลวแตกรณี” 
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 มาตรา ๗๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา จํานวนเกาคน 
ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู
ความสามารถ มีประสบการณและมีความเช่ียวชาญดานการบริหารการศึกษา การบริหาร
รัฐกิจ การบริหารงานบุคคล   การงบประมาณการเงินและการคลัง กฎหมายมหาชน และ
กฎหมายการศึกษา ท้ังน้ี จะตองมีผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐรวมอยูดวยไมนอยกวาสามคน 
 ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา และแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายได 
 ใหเลขาธิการสํานักงานปฏิรูปการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหาร และบริหารกิจการของสํานักงานปฏิรูปการศึกษาภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงวาระเดียวเปนเวลา
สามป เม่ือครบวาระแลวใหยุบเลิกตําแหนงและสํานักงานปฏิรูปการศึกษา 

 มาตรา ๗๗ ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูป
การศึกษาคณะหนึ่งจํานวนสิบหาคน ทําหนาท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการเสนอช่ือ
เปนคณะกรรมการบริหารจํานวนสองเทาของจํานวนประธานและกรรมการบริหารเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงต้ัง ประกอบดวย 
 (๑)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

(๒)  อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เปนนิติบุคคล ซ่ึง
คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน และคณบดีคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือการศึกษาท้ัง
ของรัฐและเอกชนท่ีมีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร ศึกษาศาสตร หรือ
การศึกษา ซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน ในจํานวนน้ีจะตองเปนคณบดีคณะครุศาสตร 
ศึกษาศาสตร หรือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐไมนอยกวาหน่ึงคน 
 (๓)  ผูแทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพดานการศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล ซ่ึง
คัดเลือกกันเอง จํานวนหาคน 
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 ใหคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการและ
เลือกกรรมการสรรหาอีกคนหน่ึงเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

 มาตรา ๗๘ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผู รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา และมีอํานาจกํากับดูแลกิจการของสํานักงานตามท่ีกําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
 นอกจากท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา อยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 
 (๑)  องคประกอบ อํานาจหนาท่ี และวาระการดํารงตําแหนง ของคณะกรรมการ
บริหาร ตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖ 
 (๒)  องคประกอบ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา หลักเกณฑ วิธีการสรร
หา และการเสนอแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา ๗๗ 
 (๓)  คุณสมบัติและลักษณะตองหามรวมทั้งการพนจากตําแหนงของคณะ
กรรมการบริหาร เลขาธิการ และเจาหนาท่ี 
 (๔)  ทุน  รายได  งบประมาณ  และทรัพยสิน 
 (๕)  การบริหารงานบุคคล  สวัสดิการ  และสิทธิประโยชนอื่น 
 (๖)  การกํากับดูแล  การตรวจสอบ  และการประเมินผลงาน 
 (๗)  การยุบเลิก 
 (๘)  ขอกําหนดอื่น ๆ อันจําเปนเพื่อใหกิจการดําเนินไปไดโดยเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
         ชวน หลีกภัย 
        นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ – พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖  ตอนที่ ๗๔ ก  วันท่ี ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๔๒ 
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 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัด
การศึกษาอบรมใหเกิดความรู  คูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ 
ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริม
ความรูและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลป
วิทยาการตางๆ เรงรัดการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ 
พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมท้ังใน
การจัดการศึกษาของรัฐใหคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติและใหความคุมครองการจัดการศึกษาอบรมขององคกร
วิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ดังน้ัน จึงสมควรมีกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติเพ่ือเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและการจัดการศึกษาอบรมให
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 

หมายเหตุ – พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือเน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบาย
ปฏิรูประบบราชการ โดยใหแยกภารกิจเกี่ยวกับงานดานศิลปะและวัฒนธรรมไปจัดต้ัง
เปนกระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับสมควรใหมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทําหนาท่ี
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับท่ี
สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการ
ศึกษาแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการ
อาชีวศึกษาดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
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พระราชบัญญัติ 
การศึกษาภาคบังคับ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
______________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประถมศึกษา 
 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนํา และ
ยินยอมของรัฐสภา  ดังตอไปน้ี 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
๒๕๔๕“ 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “การศึกษาภาคบังคับ” หมายความวา การศึกษาช้ันปท่ีหน่ึงถึงช้ันปท่ีเกาของ
การศึกษา ข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ 
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 “ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซ่ึงเปนผูใชอํานาจ
ปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหมายความรวมถึง
บุคคลท่ีเด็กอยูดวยเปนประจําหรือท่ีเด็กอยูรับใชการงาน 
 “เด็ก” หมายความวา เด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดจนถึงอายุยางเขาปท่ีสิบหก เวน
แตเด็กท่ีสอบไดช้ันปท่ีเกาของการศึกษาภาคบังคับแลว 
 “คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน” หมายความวา คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 “คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมี
สถานศึกษาอยูในสังกัด 
 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๕ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แลวแตกรณี ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และการ
จัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ โดยให
ปดประกาศไว ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และสถานศึกษา รวมท้ังตองแจงเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็กทราบกอนเด็กเขาเรียน
ในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหน่ึงป 

 มาตรา ๖ ใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา เม่ือผูปกครองรองขอให
สถานศึกษามีอํานาจผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาค
บังคับได ท้ังน้ีตาม  หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

 มาตรา ๗ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานที่ใดๆ ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่น้ัน เพ่ือตรวจสอบการ
เขาเรียนของเด็ก หากพบวามีเด็กไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาตามมาตรา ๕ ให
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ดําเนินการใหเด็กน้ันไดเขาเรียนในสถานศึกษาน้ัน แลวรายงานใหคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณีทราบ 
 ในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีรายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทองที่ท่ีพบเด็กแลวแตกรณี  เพื่อดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนในสถานศึกษา 

 มาตรา ๘ ในการปฏิบัติหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวแก
บุคคลซ่ึงเกี่ยวของ 
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 มาตรา ๙ ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี ใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

 มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปน         
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา ๑๑ ผูใดซ่ึงมิใชผูปกครอง มีเด็กซ่ึงไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู
ดวย ตองแจงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี 
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่เด็กมาอาศัยอยู เวนแตผูปกครองไดอาศัยอยูดวยกับผูน้ัน 
 การแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 มาตรา ๑๒ ใหกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา จัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความ
บกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู หรือมี
รางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือเด็กซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือ
ดอยโอกาส หรือเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใหไดรับการศึกษาภาคบังคับดวยรูปแบบ
และวิธีการที่เหมาะสม รวมท้ังการไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ
ชวยเหลืออื่นใดตามความจําเปนเพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการไดรับ
การศึกษาภาคบังคับ 

 มาตรา ๑๓  ผูปกครองท่ีไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึง
พันบาท 
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 มาตรา ๑๔ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๙ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 

 มาตรา ๑๕ ผูใดปราศจากเหตุอันสมควร กระทําดวยประการใด ๆ อันเปนเหตุให
เด็กมิไดเรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี  ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืน
บาท 

 มาตรา ๑๖ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือแจงขอมูลอันเปนเท็จ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 มาตรา ๑๗ ในระหวาง ท่ียังไม มีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ทําหนาท่ีแทนคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 มาตรา ๑๘ ในระหว างที่ ยั งไม มีคณะกรรมการเขตพื้ น ท่ีการ ศึกษา  ให
คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอ 
หรือคณะกรรมการการประถมศึกษาก่ิงอําเภอ แลวแตกรณี ทําหนาท่ีแทนคณะกรรมการ
เขตพื้นท่ีการศึกษา และใหสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ หรือสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอ  แลวแตกรณีทําหนาท่ี
แทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 มาตรา ๑๙ ใหบรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังท่ีออก
ตาม  พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ ซ่ึงใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๒๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติ
น้ี และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีกับมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 ประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
        นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวย 
การศึกษาแหงชาติไดกําหนดใหบิดามารดา หรือผูปกครองมีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคล 
ซ่ึงอยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปที 
เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปท่ีสิบหก   เวนแตจะสอบไดช้ันปท่ี 
เกาของการศึกษาภาคบังคับ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประถมศึกษา เพ่ือให 
เหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเขารับ 

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
-------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง
ไว ดังตอไปน้ี 
 การนับอายุเด็กเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหนับ
ตามปปฏิทิน  หากเด็กอายุครบเจ็ดปบริบูรณในปใดใหนับวาเด็กมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดใน
ปน้ัน 
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ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สุวิทย   คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๑๗ แหง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ กําหนดใหเด็กท่ีมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ดตอ 
เขาเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจนอายุยางเขาปท่ีสิบหก เวนแตสอบไดช้ันปท่ีเกาของ 
การศึกษาภาคบังคับ และกําหนดใหการนับอายุของเด็กดังกลาวตองเปนไปตา 
หลักเกณฑและวิธีการนับอายุท่ีกําหนดในกฎกระทรวงจึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 1  บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ (มาตรา 6-มาตรา 9) 

 พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีเจตนารมณท่ีตองการเนนการจัดการศึกษาตองเปนไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข 
 สําหรับการจัดการศึกษา ใหยึดหลัก ดังน้ี 

1. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
2. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง 

สวนเร่ืองการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา มีหลักการที่
สําคัญ ไดแก เอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจาย
อํานาจ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ มีหลักการสงเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง มีการ
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ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ และ เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
และสนับสนุนการศึกษา 

หมวด 2  สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา (มาตรา 10-มาตรา 14) 
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป 

ท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย และบุคคลที่มีความบกพรอง
ดานตางๆ หรือมีรางกายพิการ หรือมีความตองการเปนพิเศษ หรือผูดอยโอกาส มีสิทธิ
และโอกาสไดรับการศึกษา ข้ันพื้นฐานเปนกรณีพิเศษ 

บิดามารดาหรือผูปกครองมีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคลในความดูแลไดรับ
การศึกษาท้ังภาคบังคับ และนอกเหนือจากภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว 
บุคคลหรือองคกรท่ีสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสิทธิประโยชนจากการ
สนับสนุนของรัฐ และการลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายทางการศึกษา 
 หมวด 3  ระบบการศึกษา (มาตรา 15-มาตรา 21) 
 ระบบการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดท้ัง 3 รูปแบบ และใหมี
การเทียบโอนผล  การเรียนที่ผูเรียนสะสมไวระหวางรูปแบบเดียวกัน หรือตางรูปแบบกัน 
ไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม 
 การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ คือ การศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งรัฐตองจัดไมนอยกวา 
12 ป และระดับอุดมศึกษาท่ีแบงเปนตํ่ากวาปริญญาและระดับปริญญา นอกจากน้ี ใหมี
การศึกษาภาคบังคับ 9 ป นับจากอายุยางเขาปท่ี 7 จนอายุยางเขาปท่ี 16 หรือเม่ือสอบ
ไดช้ันปท่ี 9 ของการศึกษาภาคบังคับ 
 หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา (มาตรา 22-มาตรา 30) 
 การจัดการศึกษาในกฎหมายน้ีตองยึดหลักผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดโดยให
ผูเรียนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได ดังน้ัน กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหผูเรียน ไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 แนวการจัดการศึกษาตองเนนทั้งความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู ซ่ึงจัด
บูรณาการความรู  และทักษะตาง ๆ ใหเหมาะสมกับแตละระดับการศึกษา  รวมถึงการ
จัดกิจกรรมใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง จัดบรรยากาศ และส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
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หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทตองมีความหลากหลาย โดยสวนกลางจัดทํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานเนนความเปนไทยและความเปนพลเมืองดี 
 หมวด 5  การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ (มาตรา 31-มาตรา 46) 
 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษา เพ่ือเปนการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นและ
สถานศึกษาใหมากที่สุด โดยจัดใหมีกระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ศศว.) มี
อํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
 ในสวนทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดการศึกษาไดทุกระดับและทุก
ประเภทตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น ดานการ
บริการและการจัดการศึกษาของเอกชนกําหนดใหเปนนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหาร
จากผูแทนหลายฝาย มีความเปนอิสระ มีการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของรัฐ สวนสถานศึกษาของเอกชนระดับปริญญาใหดําเนินกิจการโดยอิสระภายใตการ
กํากับดูแลของสภา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47- มาตรา 
51) 
 จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
โดยการประกันภายในถือเปนสวนหนึ่งของการบริหาร ดวยการจัดทํารายงานประจําป
เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน สวนการประกันคุณภาพ
ภายนอกตองจัดทําอยางนอยหนึ่งคร้ัง ทุกหาป โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนองคกรมหาชน ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ  วิธีการ
ประเมิน  และจัดใหมีการประเมิน 
 หมวด 7  ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52- มาตรา 57) 
 สงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง กําหนดใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท้ังรัฐและเอกชน ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
(ยกเวนการศึกษาตามอัธยาศัยและวิทยากรพิเศษ) 
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 หมวด 8  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (มาตรา 58- มาตรา 62) 
 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน 
จากรัฐและองคกรตาง ๆ มาใชจัดการศึกษา มีการใชมาตรการภาษีเพ่ือจูงใจดวยการ
ลดหยอน หรือยกเวนภาษีตามความเหมาะสม 
 สถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง ดูแลบํารุงรักษา ใช
และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ท้ังท่ีเปนท่ีราชพัสดุและทรัพยสิน
อื่น รวมถึงการหารายไดจากบริการของสถานศึกษาท่ีไมขัดกับภารกิจหลัก อยางไรก็ตาม 
รัฐตองจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษา  โดยจัดสรรใหผูเรียนและสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชนในรูปแบบตาง ๆ 
 หมวด 9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 63 -มาตรา 69) 

 รัฐจัดสรรคลื่นความถี่ ส่ือตัวนํา และโครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปนตอการสงวิทยุ 
และกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการส่ือสารในรูปอื่นเพื่อประโยชน
สําหรับการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รัฐสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้ัง
ดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ ใหมีการระดมทุนเพื่อจัดต้ัง
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใช
เทคโนโลยีเหลาน้ี 
 บทเฉพาะกาล  (มาตรา 70-มาตรา 78) 
 เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดความตอเน่ืองกับกฎหมายเดิม และการบังคับตาม
กฎหมายใหมในอนาคตซึ่งจะทําใหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สามารถนําไป
ปฏิบัติและบังคับไดราบร่ืนมีประสิทธิภาพ เชน การกําหนดใหมีการเตรียมการออก
กฎหมายลูก หรือการใหเวลาตามสมควรเพื่อรองรับการใชบังคับอยางจริงจังของ
บทบัญญัติบางลักษณะ เปนตน ท้ังน้ีโดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานปฏิรูป
การศึกษาใหมีอํานาจกํากับดูแลแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติใน
ลักษณะขององคการมหาชนเฉพาะกิจ 

ประโยชนที่ไดรับจากการมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
1. สิทธิของประชาชนในการไดรับการศึกษาจะไดรับการปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญ

กําหนดไว ไดแก การมีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป 
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อยางมีคุณภาพ และไมตองเสียคาใชจาย รวมท้ังบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกายจะ
ไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ 

2. ระบบการศึกษามีความชัดเจนและเปดโอกาสมากข้ึน เพราะมีการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงประชาชนสามารถเลือกรับ
บริการทางการศึกษาไดสะดวกสอดคลองกับการศึกษาตลอดชีวิตท่ีเปนหลักการจัด
การศึกษาของกฎหมายน้ี 

3. การใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะชวยระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพทั่วถึง และนําภูมิปญญา
ของทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชนตอการศึกษาไดมากข้ึน 

4. โครงสรางการบริการการศึกษาจะมีเอกภาพ แตมีอิสระในการบริหาร
การศึกษามากข้ึนมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับสภาพสังคม และ
เปนประโยชนแกผูรับการศึกษาอยางแทจริงในทุกภูมิภาค 

5. เกิดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ซ่ึงทํา
ใหการศึกษามีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได อันนํามาสูการพัฒนาการศึกษาไทยให
ทัดเทียมกับระดับสากลสงผลถึงการยอมรับจากนานาชาติในอนาคต 

6. ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา จะไดรับการสงเสริม ดานมาตรฐาน
วิชาชีพ เนนการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง มีผลดีตอ
การยกระดับวิชาชีพดานการศึกษาท้ังรายไดและการยอมรับจากสังคมทั่วไป 

7. เปนกรอบการปฏิบัติท่ีสําคัญซ่ึงทุกฝายตองปฏิบัติตาม ทําใหมีแนวทางชัดเจน
แนนอน จึงชวยในการวางแผนการศึกษา การลงทุนทางการศึกษาของเอกชนและองคกร
ตาง ๆ  และการบริหารงานของสถานศึกษาท้ังหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ (สมหมาย 
จันทรเรือง, 2544, หนา 162-163) 

2.3  แผนการศึกษาแหงชาติ 
 ความหมายของ “แผนการศึกษาแหงชาติ” (National Scheme or National 
System or National Plan Education) ใชเรียกช่ือแผนงานที่เกี่ยวกับการศึกษาของชาติ 
โดยมีช่ือเรียกแตกตางกันในแตละสมัย ดังน้ี 



EF 303 169 

1. ระหวางป พ.ศ. 2441-2475 กอนเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย  มีช่ือเรียกวา  “โครงการศึกษาชาติ” 

2. หลังป พ.ศ. 2475 คือระหวางป พ.ศ. 2475 -2503 มีช่ือวา “แผนการศึกษา
ชาติ” ฉบับแรก แบงการมัธยมศึกษาออกเปน 2 ตอนคือ ตอนตน และตอนปลาย ตอนละ 
4 ป รวม 8 ป (คําวา ม. 8 มีข้ึนในสมัยน้ี) มัธยมศึกษาตอนปลายเลือกเรียนได 2 แผนก 
แผนกอักษรศาสตรและแผนกวิทยาศาสตร  รวมระยะเวลาเรียนในโรงเรียน 12 ป              
(ป. 1-4 และ ม. 1-8)  

3. ป พ.ศ. 2479 ไดมีการประกาศใช “แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479” ใหลด
ระยะเวลาเรียนมัธยมศึกษาลงไป 2 ป คือเรียนมัธยมศึกษาตอนตนกับตอนปลาย ตอนละ 
3 ป รวมระยะเวลาท่ีเรียนในโรงเรียน 10 ป ผูท่ีเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาตองเรียน
เตรียมอุดมศึกษาอีก 2 ป (โดยสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจัดข้ึนเอง) 

ประเทศไทยเริ่มจัดการศึกษาอยางเปนระบบตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน  โดยมีพัฒนาการจัดระบบการศึกษาในรูปของ
โครงการศึกษา-แผนการศึกษาชาติ-แผนการศึกษาแหงชาติ  และแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ 

4. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดประกาศใชแผนการ
ศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2520 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 และลาสุดไดออกเปนกฎหมายการศึกษาตาม
กฎหมายแม (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540) คือ 
“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542” ซ่ึงถือเปนกรอบในการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศในปจจุบัน 

แผนการศึกษาแหงชาติ ต้ังแตป พ.ศ. 2441-ปจจุบัน 
1. ระหวางป พ.ศ. 2441-2474 (รัชสมัยรัชกาลท่ี 5-7) ไดมีการจัดทําโครงการ

ศึกษาหรือท่ีเรียกวา แผนการศึกษาแหงชาติ สําหรับยึดถือเปนแผนแมบทหรือแผนหลัก
ในการจัดการศึกษาของชาติรวม 7 ฉบับ คือ 

- โครงการศึกษา  พ.ศ. 2441 
- โครงการศึกษา  พ.ศ. 2445 
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- โครงการศึกษา  พ.ศ. 2450 
- โครงการศึกษา  พ.ศ. 2452 
- โครงการศึกษา  พ.ศ. 2456 
- โครงการศึกษา  พ.ศ. 2458 
- โครงการศึกษา  พ.ศ. 2464 

โครงการศึกษา พ.ศ. 2441   เกิดจากความคิดริเร่ิมของเจาพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี (ขณะเปนพระยาวิสุทธ  สุริยศักด์ิ) กับกรมศึกษาธิการ โดยศึกษาระบบ
การศึกษาของประเทศอังกฤษแลวเขียนโครงการเสนอกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรม
การและกรมศึกษาธิการนํามาพิจารณารวมกับแนวคิดของกรมศึกษาธิการ แลวทูลเกลา
ถวายรัชกาลท่ี 5 ทําใหโครงการศึกษาเปนแผนการศึกษาชาติฉบับแรกของประเทศไทย  
โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

1. การศึกษาแบงออกเปน 2 สาย คือ การศึกษาสามัญกับการศึกษาพิเศษ 
การศึกษาสามัญหมายถึงการศึกษาวิชาสามัญ หมายถึงวิชาหนังสือ สวนวิชาศึกษาพิเศษ
หมายถึงการอาชีวศึกษารวมทั้งการฝกหัดครูดวย 

2. ระดับการศึกษามี 4 ระดับ คือ การเลาเรียนเบื้องแรก (มูลศึกษา) การเลา
เรียนเบื้องตน (ประถมศึกษา) การเลาเรียนเบื้องกลาง (มัธยมศึกษา) และการเลาเรียน
เบื้องสูงสุด (อุดมศึกษา) 

3. การกําหนดช้ันเรียนของการศึกษาในแตละระดับ ปรากฏดังน้ี การเลา
เรียนเบื้องแรก คือโรงเรียนมูลศึกษา หรือช้ันบูรพา ไมไดกําหนดช้ัน แตกําหนดใหเรียน
ไดไมเกินอายุ 7 ป ช้ันประถมศึกษามี 2 ตอน ๆ ละ 3 ป รวม 6 ป ช้ันมัธยมศึกษามี 4 ป 
สําหรับอุดมศึกษา (เรียกวา  สากลวิทยาลัย)  กําหนดใหมี 4 ช้ัน  คืออายุระหวาง 18 -22 
ป 

4. การอาชีวศึกษา (หรือการศึกษาพิเศษ) เร่ิมตนเรียนต้ังแตระดับ
มัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา  ในระดับอุดมศึกษาไมจํากัดอายุ 

“การศึกษาพิเศษ” หรือการเรียนวิชาชีพช้ันสูง ไดแก โรงเรียนฝกหัด
อาจารย โรงเรียนแพทย โรงเรียนกฎหมาย โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร โรงเรียน
เกษตรกรรม และโรงเรียนพาณิชยการ 
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โครงการศึกษา พ.ศ. 2445 เจาพระยาธรรมศักด์ิมนตรี ซ่ึงดํารงตําแหนงเปน 
ขาหลวงในขณะนั้น ไดเดินทางไปประเทศญี่ปุน พรอมเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 
ไดนํา แนวคิดมาจาก แผนการศึกษาแหงชาติของประเทศญ่ีปุน และเสนอเรื่องไปท่ี
กระทรวงธรรมการ จึงไดมีการปรับปรุงแกไข โครงการศึกษา พ.ศ. 2441   เปนโครงการ
ศึกษา พ.ศ. 2445  มีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

1. แบงการศึกษาออกเปน 2 สาย  คือสามัญศึกษาและวิสามัญศึกษา 
      สามัญศึกษา  แบงออกเปน 

- สามัญศึกษาในระดับประถมศึกษา เปนประโยค 1 ช้ันตน (อายุไมเกิน 
12 ป) 

- สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  เปนประโยค 2 ช้ันกลาง (อายุไม
เกิน 15 ป) 

- สามัญศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เปนประโยค 3 ช้ันสูง (อายุไมเกิน 
20 ป) 

วิสามัญศึกษา  แบงออกเปน 
- ประถมศึกษาพิเศษ  รับนักเรียนที่สําเร็จจากช้ันประถมศึกษาสาย 

สามัญ 
- มัธยมศึกษาพิเศษ  รับนักเรียนที่สําเร็จจากช้ันประถมศึกษาพิเศษ 
- อุดมศึกษาพิเศษ  รับนักเรียนที่สําเร็จจากช้ันมัธยมศึกษาพิเศษ 

2. กําหนดระดับการศึกษาเปน 3 ระดับคือ 
ชั้นประโยคหน่ึง – ชั้นตน (ระดับประถมศึกษาปจจุบัน) เปนการเลา

เรียนในช้ันประโยคมูลศึกษาและประถมศึกษา  การเลาเรียนในช้ันประโยคหนึ่งกําหนดไว 
3 ป 

ชั้นประโยคสอง – ชั้นกลาง   หมายถึง    ระดับมัธยมศึกษา  กําหนดให 
เรียน 3 ป 

ชั้นประโยคสาม – ชั้นสูง  หมายถึง ระดับอุดมศึกษา  กําหนดใหเรียน 5  
ป 
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โครงการศึกษา พ.ศ. 2450  กระทรวงธรรมการ     ไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ระเบียบวาดวยการแบงประเภทและการแบงระดับช้ันการศึกษา  ดังนี้ 

แบงการศึกษาออกเปน 2 สาย สายสามัญศึกษาและสายวิสามัญศึกษา 
(อาชีวศึกษา) โดยการอาชีวศึกษาเร่ิมตนเม่ือเรียนจบสายประถมสามัญศึกษาเหมือนเดิม 
นอกจากน้ันมีสาระสําคัญเชนเดียวกับโครงการศึกษา พ.ศ. 2445 ไดมีการเร่ิมสอบชิงทุน
เลาเรียนหลวงเปนคร้ังแรก ทุนเลาเรียนหลวงเปนทุนท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ 
มีพระราชดําริสงนักเรียนไปเรียนตอตางประเทศ เพ่ือนําความรูกลับมาพัฒนาประเทศป
ละ 2 คน โดยคัดเลือกจากการสอบไล ผูท่ีไดท่ี 1 และท่ี 2 

โครงการศึกษา พ.ศ. 2452 มีการปรับปรุงแกไขโครงการศึกษา พ.ศ. 2450  
มาเปนโครงการศึกษา พ.ศ. 2452 โดยการปรับปรุงระเบียบวาดวยการจัด  แบงระดับ
การศึกษา ซ่ึงสวนใหญเปนการศึกษาเลาเรียนในระดับที่สูงกวาระดับประถมศึกษา  ดังนี้ 

- กําหนดใหหลักสูตรมัธยมพิเศษมีเวลาเรียน 3 ป ตอจากการศึกษาเลา
เรียนใน  หลักสูตรมัธยมสามัญ และประถมวิสามัญ 

- เพิ่มหลักสูตร “มัธยมสูง” อีก 3 ป เปนการศึกษาตอจากหลักสูตรมัธยม
สามัญ   และมัธยมพิเศษ ความรูเทียบเทาช้ันตนของมหาวิทยาลัย เพื่อชวยใหนักเรียนที่
เรียนจบช้ันสูงแลวไปศึกษาตอตางประเทศได  โดยไมตองเสียเวลาเตรียมท่ีจะเขา
มหาวิทยาลัยอีก 

- กําหนดอายุเลาเรียนไวอยางชัดเจน  ดังนี้ 
มูลศึกษา        3 ป -  อายุ  9 ปเต็ม 
ประถมศึกษา   3 ป -  อายุ 12 ปเต็ม 
มัธยมศึกษา    3 ป   -  อายุ 15 ปเต็ม  
มัธยมสูง         3 ป -  อายุ 18 ปเต็ม 
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โครงการศึกษา พ.ศ. 2456 มีการประกาศเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหทราบ 
ท่ัวถึงกันอยางชัดเจน มีเสนาบดีกระทรวงธรรมการเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ มี
สาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

- แบงการศึกษาเปน 2 สาย คือ สามัญศึกษาและวิสามัญศึกษา ระดับ
การศึกษามี  3 ระดับ คือ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา  โดยจัดช้ันเรียน 
ดังน้ี 

• ประถมสายสามัญศึกษา ระยะเวลา 3 ป ถาตออีก 2 ป เปนประถม
วิสามัญศึกษา สําหรับผูชายเม่ือเรียนจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 แลวอยากเรียนตอ ตอง
เขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหม  สวนผูหญิงเม่ือเรียนจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 แลว
เรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดเลย 

• มัธยมศึกษา ระยะเวลา 8 ป แบงเปน 3 ตอน คือ ตอนตน ตอนกลาง 
ตอนละ 3 ป และตอนปลาย 2 ป สําหรับสตรีเม่ือเรียนจบมัธยมศึกษาปท่ี 6 แลวเรียนตอ
มหาวิทยาลัยได โดยไมตองเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 7-8  สวนผูชายตองเรียนจบช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 7-8 แลวเรียนตอในมหาวิทยาลัย 

โครงการศึกษา พ.ศ. 2458 มีการยกเลิกโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 แล 
ประกาศใชโครงการศึกษา พ.ศ. 2458 เพราะโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 ยังขาดช้ันมัธยม
วิสามัญศึกษา จึงเพิ่มช้ันมัธยมวิสามัญศึกษาในโครงการศึกษา พ.ศ.2458  นอกจากน้ันมี
สวนคลายคลึงกับโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 มาก 

โครงการศึกษา พ.ศ. 2464 เปนโครงการศึกษาฉบับสุดทายของการศึกษา 
ไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช โครงการน้ีดัดแปลงมาจากโครงการศึกษา พ.ศ. 
2456 และ พ.ศ. 2458 สาเหตุท่ีตองปรับปรุงแกไขคือ ความนิยมอาชีพเปนเสมียนยังคงมี
อยูในโครงการศึกษา พ.ศ. 2464 จึงแนะนําใหหาเลี้ยงชีพอยางอื่นบาง  มีการแกไขให
ผูชายและผูหญิงใชแผนการศึกษาอยางเดียวกัน 

2.  ระหวางป พ.ศ. 2475 – 2503  (รัชสมัยรัชกาลท่ี 7-รัชกาลปจจุบัน) 
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475-ปจจุบัน  มีแผนการศึกษา 

แหงชาติ ท้ังหมด 7 ฉบับ คือ  (ปราชญา  กลาผจัญ, ม.ป.ป., หนา 593-599) 
- แผนการศึกษาชาติ  พ.ศ. 2475 
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- แผนการศึกษาชาติ  พ.ศ. 2479 
- แผนการศึกษาชาติ  พ.ศ. 2494 
- แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2503 
- แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2520 
- แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 
เปนแผนการศึกษาชาติฉบับแรกในระบอบประชาธิปไตยแบงการมัธยมศึกษา 

ออกเปน 2 ตอน คือ ตอนตนและตอนปลาย ตอนละ 4 ป รวม 8 ป (คําวา ม. 8 มีข้ึนใน
สมัยน้ี) มัธยมศึกษาตอนปลายใหเลือกเรียนได 2 แผนกคือ แผนกอักษรศาสตร และ
วิทยาศาสตร รวมระยะเวลาเรียนในโรงเรียน 12 ป  (ป. 1-4  และม.1- 8)  จบแลวตองตอ
ในสายวิสามัญอีก 

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 
เน่ืองจากระยะเวลาเรียนในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 ยาวนานเกินไป 

จึงไดประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 ใหลดระยะเวลาเรียนมัธยมศึกษาลง 2 ป 
คือเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ตอนละ 3 ป รวมเวลาเรียนในโรงเรียน 10 ป 
ผูท่ีจะศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาตองเรียนเตรียมอุดมศึกษาอีก 2 ป โดยให
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงจัดข้ึนเอง 

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 ใชติดตอกันถึง 14 ป โดยไมไดแกไข
เปลี่ยนแปลง ท้ังน้ีเพราะอยูในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 
เปนแผนการศึกษาฉบับแรกในรัชสมัยรัชกาลท่ี 9 รัฐบาลในสมัยน้ัน (รัฐบาล

จอมพลแปลก พิบูลสงคราม) เห็นวาควรสงเสริมใหมาตรฐานความรูของประชาชนสูงข้ึน 
เด็กท่ีเรียนจบช้ันประถมปท่ี 4 กอนอายุ 14 ปบริบูรณหรือยางเขาปท่ี 15 ใหเรียนตอไป
อีก โดยใหเด็กอยูในโรงเรียนนานถึง 7 ป จึงจัดช้ันมัธยมสามัญ 3 ป ใหเปนพิเศษ เรียก
มัธยมสามัญเดิมวา มัธยมวิสามัญ สวนมัธยมใหมเรียกวามัธยมสามัญศึกษามี 3 ป ทุก
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คนท่ียังอยูในเกณฑบังคับตองเรียน หลักสูตรมัธยมศึกษาเนนการอาชีวศึกษา ชวยให
เด็กมีความรูความสามารถพอจะประกอบอาชีพได 

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 มีเน้ือหาหลัก ๆ เปลี่ยนไปคือ กําหนดให
จัดการศึกษา เพ่ิมจาก 3 สวน เปน 4 สวน คือ จริยศึกษา พลศึกษา พุทธิศึกษา และ
หัตถศึกษา และเริ่มใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือแบงเบาภาระของรัฐบาล 
มีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและดอยโอกาส 

ในปน้ีมีการจัดต้ังกรมประชาศึกษา และป 2495 ไดจัดต้ังกองการศึกษาพิเศษ 
(Special Education Division) ดูแลงานดานอนุบาล มัธยมศึกษา และการศึกษา
สงเคราะห (Welfare  Education)  ภายหลังการศึกษาอนุบาลและมัธยมศึกษาไดแยก
ออกไป 

การจัดระดับช้ันการศึกษา ไดเรียกช้ันมูลศึกษาวาช้ันอนุบาล (4 -7 ป) 
ประถมศึกษาระยะเวลา 4 ป มัธยมศึกษาแบงเปน 2 สาย คือ มัธยมศึกษาเดิมเรียกวา
มัธยมวิสามัญศึกษา มัธยมศึกษาใหมเรียกมัธยมสามัญศึกษา ระยะเวลา 3 ป 

แผนการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2503 
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2503 นับเปนคร้ังแรกท่ีใชช่ือวา “แผนการ

ศึกษาแหงชาติ” แผนการศึกษาฉบับน้ีดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารของ “สภา
การศึกษาแหงชาติ” ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพตาง ๆ  จํานวน 77 คน  
โดยสรุปสาระสําคญัไดดังน้ี 

- ความมุงหมาย จัดการศึกษาเพ่ือสนองความตองการของสังคมและบุคคล 
โดยใหสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและแผนการปกครองของประเทศ จัดใหมีจริยศึกษา 
พลศึกษา พุทธิศึกษา  และหัตถศึกษา 

- การศึกษามี 4 ระดับ คือ  
อนุบาลศึกษา เปนการศึกษากอนการศึกษาบังคับ อาจจัดโรงเรียน

อนุบาลใหมีระยะเวลาเรียน 2 ป หรือ 3 ป จัดช้ันเด็กเล็ก 1 ช้ัน ในโรงเรียนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา แบงออกเปนประถมศึกษาช้ันตน 4 ช้ัน และประถมศึกษา

ตอนปลาย 3 ช้ัน  ระยะเวลา 7 ป 
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มัธยมศึกษา แบงออกเปน ประโยคมัธยมศึกษาตอนตน 3 ช้ัน และ
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ช้ัน  กําหนดระบบโรงเรียนเปนระบบ 7 : 3 : 2 

อุดมศึกษา ไดแก การศึกษาวิชาชีพ หรือวิชาการช้ันสูงและการวิจัยใน
มหาวิทยาลัย หรือในสถาบันช้ันสูงอื่น ๆ  รับผูท่ีสําเร็จช้ันมัธยมศึกษาท้ังสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา 

การจัดอาชีวศึกษามีอยูในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาแบงเปนประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนตนและประโยคมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

มีการจัดการศึกษาภาคบังคับใหกุลบุตรกุลธิดาในสถานศึกษาของรัฐโดย
ไมเสีย  คาเลาเรียน  และจัดการศึกษาสงเคราะหใหแกผูไดรับการยกเวนไดศึกษาดวย 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2512 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2512 ไดแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา

แหงชาติพ.ศ. 2503 เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 ซ่ึง
อนุญาตใหเอกชนจัดต้ังสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 ใชเวลาในการยกรางเกือบ 7 ป โดย

คณะกรรมการมากมายหลายคณะ  แนวความคิดสําคัญของแผนการศึกษาฉบับน้ี คือ 
“การศึกษาเปนกระบวนการตอเน่ืองกันตลอดชีวิต ท่ีจะตองจัดใหประสานกัน

ท้ังการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน” 
ความมุงหมายท่ีสําคัญของการศึกษา คือ “เพื่อมุงสรางเสริมคุณภาพของ

พลเมืองใหสามารถดํารงชีวิตและทําประโยชนแกสังคม” 
ระดับการศึกษาแบงเปน 
- ระดับกอนประถมศกึษา 
- ระดับประถมศึกษา  ใชเวลาเรียน 6 ป 
- ระดับมัธยมศึกษาแบงเปน 2 ตอน คือ มัธยมศึกษาตอนตน และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ตอนละ 3 ป 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 
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ระบบการศึกษาตามนัยแหงแผนการศึกษาแหงชาติฉบับน้ี เปนระบบท่ีให
บุคคลไดศึกษา และเรียนรูอยางตอเน่ืองไปตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองทั้งในดานปญญา 
จิตใจ รางกาย และสังคมอยางสมดุลและสามารถสรางเสริมความเจริญกาวหนาใหแก
ประเทศภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1. ระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับน้ี จะเปดโอกาสให
บุคคลเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองไดเหมาะสมกับวัย กลาวคือ การศึกษาในชวงปฐมวัยเปน
การศึกษาท่ีมุงเนนการอบรมดูแล และพัฒนาความพรอมของเด็กเพื่อการเรียนรูในข้ัน
ตอไป การศึกษาในวัยเด็กและเยาวชน เปนการศึกษาท่ีมุงสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม มีความรู และสามารถประกอบการงานและอาชีพตามควรแกวัย การศึกษา
สําหรับผูใหญ เปนการศึกษาท่ีมุงเสริมการพัฒนาคุณธรรมควบคูกับการพัฒนาความรู
ความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพ การมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ชุมชนและประเทศ การมีความสามารถในการแสวงหาความรูและขอมูลขาวสารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การศึกษาสําหรับผูสูงอายุ เปน
การศึกษาท่ีชวยใหรูจักปรับตัวเขากับสภาพและการเปลี่ยนแปลงของวัย สามารถเขารวม 
ในกิจกรรมของครอบครัวและสังคมไดอยางเหมาะสมและมีคุณคาท้ังตนเองและสังคม 

2. ระบบการศึกษาจะเปดโอกาสใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
โดยอาศัยรูปแบบตาง ๆ ท้ังการศึกษาท่ีจัดตามแนวระบบโรงเรียน และการศึกษาท่ีเกิด
จากกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต 

การศึกษาตามแนวระบบโรงเรียน เปนการจัดโดยสถานศึกษา อาศัย
ระบบช้ันเรียนเปนหลัก มีหลักสูตรกําหนดไวตามระดับและประเภทการศึกษา เพ่ือให
บุคคลไดเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

การศึกษาที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต เปนการศึกษาดวย
ตนเองจากแหลงความรูและสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีสัมพันธกับวิถีชีวิตของบุคคลท้ังท่ีมี
อยูเอง และท่ีมนุษย  จงใจสรางขึ้นเพ่ือกระตุนการเรียนรูหรือเปนบริการของการเรียนรู 

3. การศึกษาตามแนวระบบโรงเรียน แบงระดับการศึกษาเปน 4 ระดับคือ 
ระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  และระดับอุดมศึกษา 
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3.1 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา เปนการศึกษาในลักษณะของการ
อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาความพรอมของเด็ก ท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 
บุคลิกภาพ และสังคมเพื่อรับการศึกษาในระดับตอไป 

การจัดการศึกษาระดับน้ีอาจจัดในรูปของช้ันเด็กเล็ก อนุบาลศึกษา 
หรือในรูปของศูนยพัฒนาเด็กประเภทตาง ๆ  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพของแตละพื้นท่ีและ
กลุมเปาหมาย 

3.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาท่ีมุงวางรากฐานเพื่อให
ผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคท้ังในดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูและ
ความสามารถขั้นพ้ืนฐานและใหสามารถคงการอานออก  เขียนและคํานวณได 

3.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบงออกเปน 2 ตอน คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.3.1 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปนการศึกษาท่ีมุง
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาคุณธรรม ความรู ความสามารถและทักษะตอจากระดับ
ประถมศึกษาใหผูเรียนไดคนพบความตองการความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งใน
ดานวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตาม
ควรแกวัย 

3.3.2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการศึกษาท่ีมุง
สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเปนพ้ืนฐานสําหรับ
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อใหเพียงพอแกการประกอบการงานและอาชีพท่ี
ตนถนัดท้ังอาชีพอิสระและรับจาง รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และทักษะทางสังคมท่ีจําเปนสําหรับการประกอบการงานและอาชีพและอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีสันติสุข 

3.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แบงเปน 3 ระดับคือ การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 

3.4.1 การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี เปนการศึกษาท่ีมุง
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพในระดับกลาง รวมท้ังมีความสามารถ
ในการริเร่ิมประกอบการ 
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3.4.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนการศึกษาท่ีมุงสงเสริมให
ผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการ
ประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ การริเร่ิมการพัฒนาท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ การ
สรางสรรคและเผยแพรความรู การริเร่ิมการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม รวมทั้งการสงเสริมบทบาทของประเทศในประชาคม
โลก 

3.4.3 การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี เปนการศึกษาที่ มุง
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะในสาขาวิชาการเฉพาะทางใหมีความชํานาญ
มากยิ่งข้ึน มุงสรางสรรคความกาวหนาและความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะ
การศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีในดานวิทยาศาสตร มนุษย
ศาสตร และสังคมศาสตร การประยุกตใชวิทยาการสากลและภูมิปญญาทองถิ่นของไทย
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดอยางเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย 

4. การจัดการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียนอาจจัดเปนการศึกษาประเภท
ตาง ๆ ไดตามความเหมาะสมและตามความตองการของกลุมเปาหมาย ชุมชน และ
ประเทศ เชน การฝกหัด-ครู การศึกษาวิชาชีพ การศึกษาวิชาชีพพิเศษ การศึกษา
วิชาชีพเฉพาะกิจหรือเฉพาะบุคคลบางกลุม  การศึกษาพิเศษ  และการศึกษาของภิกษุ 
สามเณร นักบวช และบุคลากรทางศาสนา  เปนตน 

การจัดการศึกษาประเภทตาง ๆ เหลาน้ี  ไมเพียงพอแตจัดตามความ
เหมาะสม หรือเพื่อสนองความตองการเฉพาะของกลุมเปาหมาย และยังตองคํานึงถึงการ
ใหบุคคลไดพัฒนาท้ังในดานคุณธรรม  ความรูความสามารถและทักษะอยางสมดุลควบคู
กันไปดวย 

4.1 การฝกหัดครู เปนการศึกษาท่ีมุงฝกหัดและพัฒนาผูท่ีจะประกอบ
อาชีพครู และครูประจําการใหมีคุณธรรม ความรูความสามารถและทักษะในการสอนและ
การกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู มีจิตสํานึกของความเปนครู มีความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี และเปนแบบอยางที่ดี ท้ังในดานความประพฤติ การดํารงชีวิต ตลอดจนการรักษา
ภาษาและวัฒนธรรมของชาติ มีความใฝรู มุงพัฒนาตนเองและการสอนอยางสมํ่าเสมอ 
ตลอดจนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาชุมชน การฟนฟู  อนุรักษ  และเสริมสราง
ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมของทองถิ่นและประเทศ 
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4.2 การศึกษาวิชาชีพ เปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและ
ทักษะวิชาชีพใหสามารถนําไปใชประโยชนไดท้ังในการประกอบอาชีพอิสระและรับจาง 
รวมท้ังสามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม  

การจัดการศึกษาวิชาชีพ อาจจัดในรูปแบบตาง ๆ ท้ังประเภทใน
โรงเรียนหรือนอกโรงเรียน การจัดการศึกษาวิชาชีพในระบบโรงเรียน เปนการพัฒนา
ความรูและทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับแตละระดับของการศึกษา ต้ังแตระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา สวนการจัดการศึกษาวิชาชีพนอกโรงเรียนเปนการ
อบรมวิชาชีพเฉพาะดานในระยะสั้นสําหรับผูท่ีตองการพัฒนาความรูและทักษะเพิ่มเติม 

4.3 การศึกษาวิชาชีพพิเศษ เปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนไดฝกหัดหรือ
พัฒนาทักษะวิชาชีพบางดานท่ีตองการใหมีความชํานาญเปนพิเศษต้ังแตเยาววัยและตอง
ฝกฝนเปนระยะเวลานานมีนาฏศิลป ดนตรี กีฬา เปนตน การจัดการศึกษาอาจจัดต้ังเปน
สถานศึกษาเฉพาะหรือ จัดในหลักสูตรปกติ 

4.4 การศึกษาวิชาชีพเฉพาะกิจ หรือเฉพาะบุคคลบางกลุม เปน
การศึกษาท่ีมุง ใหผูเรียนมีความรูและทักษะวิชาชีพตามความตองการของหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเปนการจัดการศึกษาท่ีมุงจัดใหเหมาะสม และสอดคลอง
กับลักษณะหรือความตองการของกลุมเปาหมาย ซ่ึงไมอาจดําเนินการไดโดย
สถาบันการศึกษาปกติ ในการจัดการศึกษาตองจัดใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ของรัฐดวย 

4.5 การศึกษาพิเศษ เปนการศึกษาท่ีมุงใหผูเรียนท่ีมีความบกพรองทาง
รางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ ไดเรียนรูอยางเหมาะสมกับสภาพรางกาย จิตใจและ
ความสามารถ และเปนการศึกษาท่ีสงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปญญา
เลิศไดพัฒนาความถนัด และอัจฉริยภาพของตนไดอยางเต็มท่ี การจัดการศึกษาพิเศษน้ี
อาจจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดในสถานศึกษาปกติต้ังแตระดับกอนประถมศึกษา
จนถึงระดับอุดมศึกษา 

4.6 การศึกษาของภิกษุ สามเณร นักบวช และบุคลากรทางศาสนา เปน
การศึกษาท่ีมุงสรางเสริมใหภิกษุ สามเณร นักบวช และบุคลากรทางศาสนามีความเปน
ผูนําดานปญญา จิตใจ และศีลธรรม เปนแบบอยางท่ีดีและมีบทบาทในการปลูกฝง



EF 303 181 

คุณธรรม คานิยมและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแกคนในสังคม ตลอดจนเปนผูนําหรือมีสวน
รวมในการอนุรักษ ฟนฟู และเสริมสรางวัฒนธรรมของทองถิ่นและส่ิงแวดลอม 

แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ  และตอบสนองความตองการของประชาชน  แผนการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559)  ไดกําหนดแนวนโยบายไว 11 ประการ ไดแก 

1. การพัฒนาทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู 
2. การปฏิรูปการเรียนรู เพื่อพัฒนาผู เรียนตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ 
3. การปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในระบบวิถีชีวิตท่ีดีงาม 
4. การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง

และเพิ่มสมรรถนะการแขงขันในระดับนานาชาติ 
5. การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือสรางเสริมความรู ความคิด ความ

ประพฤติ และคุณธรรมของคน 
6. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและการเรียนรูของคน

และสังคมไทย 
7. การสรางสรรค ประยุกตใช และเผยแพรความรูและการเรียนรู เพ่ือสราง

สังคม   คุณธรรม  ภูมิปญญา  และการเรียนรู 
8. การสงเสริมและสรางสรรคทุนทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม บนฐานของศาสนา  ภูมิปญญาทองถิ่นไทย 
9. การจํากัด ลด ขจัด ปญหาทางโครงสรางที่กอใหเกิด และหรือคงไวซ่ึง

ความยากจน  ขัดสน  ดอยท้ังโอกาสและศักด์ิศรีของคนและสังคมไทย  เพ่ือสรางความ
เปนธรรมในสังคม 

10. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
11. การจัดระบบทรัพยากร และการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2545, หนา 136-137) 



                                                                                           EF 303 
 
182 

แผนการศึกษาแหงชาติ เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2545-
2559) ท่ีมีความสําคัญยิ่งเน่ืองจากเปนการนําสาระของการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาลสูการปฏิบัติ และเปนกรอบ
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 
แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมท้ังเปน
แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษาเพื่อ
นําไปสูการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเสร็จสมบูรณ ท้ังกระบวนการเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา การดําเนินการดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในชวงระยะเวลา 15 ป 
ต้ังแต พ.ศ. 2545  จนถึงป พ.ศ. 2559  ท่ีสอดคลองตอเน่ืองกันทั้งประเทศ 

แผนการศึกษาแหงชาติ ไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญา
พื้นฐานในการกําหนดแผน โดยมีการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ บูรณาการ
เช่ือมโยงเปนกระบวนโดยรวมที่ “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา ซ่ึงจะเปนการ
พัฒนาท่ียั่งยืน มีดุลยภาพทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และส่ิงแวดลอม  และมุง
ไปสูการอยูดีมีสุขของคนไทยทั้งปวง 

จากปรัชญาพ้ืนฐานและกรอบแนวคิดขางตน เจตนารมณของแผนการศึกษา
แหงชาติน้ี จึงมุง (1) พัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง และมีดุลย
ภาพใน 3 ดาน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคม
สมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน 

เพ่ือใหบรรลุตามเจตนารมณดังกลาวขางตน แผนการศึกษาแหงชาติ จึง
กําหนดวัตถุประสงคและแนวนโยบายเพื่อดําเนินการไวดังน้ี 
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3  วัตถุประสงค 

พัฒนาคน 
อยางรอบดาน 
และสมดุล 

1. พัฒนาทุกคนใหมีโอกาส
เขาถึงการเรียนรู 

2. ปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือ
ผูเรียน 

3. ปลูกฝงและเสริมสราง     
ศีลธรรม  คุณธรรม        
จริยธรรม  คานิยมและ   
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค 

4. พัฒนากําลังคนดาน         
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยเีพ่ือการพ่ึงพา 
ตนเอง และเพิ่มสมรรถนะ
ในการแขงขัน 

 11 แนวนโยบายเพื่อดําเนินการ 

 
 

สรางสังคมคณุธรรม 
ภูมิปญญาและ 
การเรียนรู 

5. พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 
เพ่ือสรางความรู ความคิด 
ความประพฤติและคุณธรรม
ของคน 

6. สงเสริมการวจัิยและพัฒนา 
7. สรางสรรค ประยุกตใชและ  

เผยแพรความรูและการเรยีนรู 

พัฒนา 
สภาพแวดลอม 
ของสังคม 

8. สงเสริมและสรางสรรค
ทุนทางสังคมและ    
วัฒนธรรม 

9. จํากัด ลด ขจัดปญหา
ทางโครงสราง เพ่ือ
ความเปนธรรมทาง
สังคม 

10. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

11. จัดระบบทรัพยากรและ
การลงทุนทาง
การศึกษา ศาสนา  
ศิลปะ  และวฒันธรรม 

 
เพ่ือใหมีการดําเนินงานตามกรอบภาพรวมของแผนอยางมีบูรณาการที่สัมพันธ

และเช่ือมโยงเปนกรอบกระบวนการโดยรวมทั้งหมด ภายใตแนวนโยบายเพื่อดําเนินการ
ท้ัง 11 ประการ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน เพ่ือเปนกรอบแนวทางแก
องคกรภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกรประชาคม  ภาคประชาชน  
ภาคเอกชน  และสถาบันในสังคมตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง ในการนํา
วัตถุประสงค แนวนโยบาย เปาหมาย และกรอบการดําเนินงานของแผน มากําหนดเปน
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการของหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี โดยใหมี
แผนงานและโครงการรองรับ เพ่ือดําเนินการในขั้นปฏิบัติอยางสอดประสานกับนโยบาย 
พ้ืนฐานแหงรัฐ และนโยบายของรัฐบาล ตามสถานภาพแหงความรับผิดชอบแหงตน  
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การบริหารแผนสูการปฏิบัติ  
เพ่ือใหยุทธศาสตรการดําเนินงานซึ่งกําหนดไวเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของแตละหนวยงานและองคกรตามโครงสรางการบริหารแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงไดกําหนดเปาหมายโดยรวมใหมีการบริหารแผนการศึกษาแหงชาติ 
ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติตามชวงระยะเวลาที่กําหนด โดยกําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานเพื่อการบริหารแผนสูการปฏิบัติ ดังน้ี 

1. จัดเตรียมและพัฒนากลไกการนําแผนการศึกษาแหงชาติ สูการปฏิบัติ 
เร่ิมต้ังแตการกําหนดมาตรการสงเสริมความรู ความเขาใจ ในสาระของแผน พรอมกับ
การกําหนดกลไกประสานแผนดานตาง ๆ รวมกับหนวยงานและองคกรท่ีเกี่ยวของ โดย
ใชกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณที่เนน
ผลลัพธของงานทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ และผลิตภาพ เชนเดียวกับการปรับปรุง
แกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการนําแผนสูการปฏิบัติ 

2. จัดทํากรอบและแนวปฏิบัติของแผน โดยระดมสรรพกําลังของทุกฝายท่ี
เกี่ยวของในกระบวนการแปลงแผนสูการปฏิบัติทุกข้ันตอน ในลักษณะท่ีมีการเรียนรูและ
บูรณาการความคิดรวมกัน สรางกรอบแนวคิดและหลักการในการจัดทําแผนพัฒนาฯ 
และแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ ท้ังสอดรับกับปญหาและ
ความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่  รวมทั้งระบุหนวยงาน องคกรท่ีรับผิดชอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการเฉพาะดานตามภาระรับผิดชอบ 

3. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมรวมทั้งแผนปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ีท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ 
สอดคลองกับบริบท และความตองการของชุมชนแตละพ้ืนท่ี และสงเสริมสนับสนุนใหมี
การบริหารแผนและนําแผนสูการปฏิบัติ ในลักษณะที่เปนองครวมท่ีเนนคนเปนศูนยกลาง 
โดยหลักการยึดพ้ืนท่ี ภารกิจ และการมีสวนรวมจากประชาชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการประสานและการทํางานในแนวราบระหวางหนวยงาน 

4. พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผน 
เร่ิมต้ังแตการสงเสริมการจัดทําฐานขอมูลทุกระดับท่ีจําเปนตองใช ใหเกิดการเช่ือมโยง
เครือขายขอมูลระหวางหนวยงานและองคกรท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบ เพ่ือสามารถใช
ประโยชนจากฐานขอมูลรวมกันได พรอมท้ังพัฒนาตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน
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ตามแผน ท้ังในสวนท่ีเปนปจจัย ตัวปอน กระบวนการ และผลลัพธ ท้ังในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และผลิตภาพ ตลอดจนจัดระบบ  การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงาน ใหเปนมาตรฐานเดียว เช่ือมโยงกับเครือขาย สามารถนําผลจากการ
กํากับ ติดตาม มาเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการ อยาง
สอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการนําแผนไปปฏิบัติ 

5. การประเมินผลแผน ในข้ันเตรียมความพรอม ไดแก การประเมินความรู
ความเขาใจสาระของแผน ความพรอมขององคกรและกลไกตามโครงสรางการบริหาร
แผน  ระบบและกลไกการประสานงาน เปนตน ประเมินกระบวนการปฏิบัติ ไดแก 
กระบวนการจัดทํากรอบแนวทางของแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ กระบวนการนํา
แผนสูการปฏิบัติในทุกข้ันตอน ประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลประโยชน ท่ีเกิดกับ
ประชาชนวาเปนไปตามเปาหมาย เจตนารมณเพียงใด ท้ังน้ี กําหนดใหมีองคกรกลาง 
เปนผูทําการประเมิน โดยประชาชนมีสวนรวมและใหขอมูล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 ใหมีการ  จัดทํา
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงชื่อใหมเปน       
แผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตามมาตรา 34 ท่ีกําหนดใหมีแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และ
แผนพัฒนาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับสถานศึกษา เพื่อใหมีการพัฒนา
ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกันทั้งประเทศตอไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 (2) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 และมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงดําเนินการเพื่อจัดทําแผนการ
ศึกษาแหงชาติข้ึน  เพื่อนําสาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไปสูการ
ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมตอไป 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 และมติคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในคราวประชุม
คร้ังท่ี 3/2543  เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2543 คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจึงได
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แตงต้ังคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดทําแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แหงชาติ ข้ึนโดยไดดําเนินการประชุมเพ่ือกําหนดและจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ 
ต้ังแตวันที่ 14 มิถุนายน 2543 เพ่ือประกาศใชตอไป 

การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ น้ี  ดําเ นินการโดยคํา นึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย อันมีผลกระทบมาจากการพัฒนาท่ีกาวสูยุคสมัย “โลกาภิวัตน” 
ท่ีทําใหขอบขายของ การสืบเสาะ คนควา แสวงหา และถายทอดความรูและการเรียนรู
เปนไปอยางกวางขวางรวดเร็วพรอมกับการขยายอยางกวางขวางของความรูและการ
เรียนรูแหงศาสตรตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบตาง ๆ นําไปสูการปรับตัวและการ
เปลี่ยนแปลงดานการศึกษาโดยภาพรวมใหพัฒนาทันกับการเปลี่ยนแปลงใหมท่ีเกิดข้ึน  

ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด 

♦ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการศึกษาแหงชาติ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึ ง

พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดํารัสไวในโอกาสและสถานที่ตาง ๆ มา
เปนปรัชญาพ้ืนฐาน เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการดานตาง ๆ ของแผน ท่ีจะ
ดําเนินการตอไป 

ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ยึดทางสายกลางท่ีอยูบนพื้นฐานของ
ความสมดุล พอดี รูจักประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก เปนแนวทางใน
การดําเนินวิถีชีวิตของคนไทย เพ่ือมุงใหเกิด “การพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของ
คนไทย” 

ปรัชญาตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดังกลาว 
ยังมุงเนนใหเกิด บูรณาการแบบองครวมท่ียึด “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา และการ
พัฒนาอยางมี “ดุลยภาพ” ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอม เพ่ือใหคน
ไทยในสังคมมีความสุขถวนหนา พึ่งตนเอง และกาวทันโลก โดยยังรักษาเอกลักษณของ
ความเปนไทย  มีคานิยมรวมตอการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด เจตคติ และกระบวนการ
ทํางานใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารและการจัดการประเทศท่ีมุงสูประสิทธิภาพ 
คุณภาพ รูเทาทันและกาว ทันโลก สามารถเลือกใชความรูและเทคโนโลยีไดอยางคุมคา
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และเหมาะสม มีระบบภูมิคุมกันท่ีดี และมีความยืดหยุนพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ควบคู
ไปกับการมีคุณธรรมและความซื่อสัตย สุจริต 

♦ หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง   
      การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาท่ีต้ังอยูบนพื้นฐาน 

ของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล 
การสรางภู มิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา 

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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♦ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังน้ี 

1.  กรอบแนวคิด  ท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ 
ควรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใช
ไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนน
การรอดพนจากภัย และวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง     สามารถนํามาประยุกตใช   กับการ 
ปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปน
ข้ันตอน 

3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ  
กันดังน้ี 

 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไป และไม 
มากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น 

 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ   ของความ 
พอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจน
คํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทําน้ัน ๆ อยางรอบคอบ   

 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับ 
ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของ
สถานการณตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลและไกล   

4. เง่ือนไข  การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับ 
พอเพียงนั้น ตองอาศัยท้ังความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ 

      เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของอยางรอบดาน ความรอบคอบ ท่ีจะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ือมโยง
กัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

      เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวยมีควาตระหนัก 
ตระหนักคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการ
ดําเนินชีวิตไมโลภ และไมตระหน่ี    
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5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกตใชคือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุก
ดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี 

♦ เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม เปนแนวทางในการ 

พัฒนาท่ีนําไปสูความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับตาง ๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลด
ความเส่ียงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตาง ๆ 
โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดี มีความรู ความ
เพียรและความอดทน สติและปญญา การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และความสามัคคี   
  ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงมีอยู 2 แบบ คือ แบบพ้ืนฐานกับแบบกาวหนา ดังน้ี 
  ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกรเปน
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐานเทียบไดกับทฤษฎีใหมข้ันท่ี 1 ท่ีมุงแกปญหาของ
เกษตรกรที่อยูหางไกลแหลงนํ้า ตองพ่ึงนํ้าฝนและประสบความเส่ียงจากการที่นํ้าไม
พอเพียง โดยมีขอสมมติวา มีท่ีดินพอเพียงในการขุดบอเพื่อแกปญหาความเส่ียงเร่ืองนํ้า 
จะทําใหเกษตรกรสามารถมีขาวเพื่อการบริโภคและยังชีพไดในระดับหน่ึง และใชท่ีดิน
สวนอื่น ๆ สนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของครอบครัว รวมท้ังขยายในสวนที่เหลือเพ่ือ
มีรายไดใชเปนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีไมสามารถผลิตเองได ท้ังหมดน้ีเปนการสรางภูมิคุมกัน
ในตัวใหเกิดข้ึนในระดับครอบครัว 
  ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคกรเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนา ซ่ึงครอบคลุม ทฤษฎีใหมข้ันท่ี 2 ท่ีสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม
สหกรณ หรือเครือขายวิสาหกิจท่ีมีความพอเพียงข้ันพ้ืนฐานของการไมเบียดเบียน 
แบงปน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามกําลังและความสามารถของตน ทําใหชุมชนโดยรวม
หรือเครือขายวิสาหกิจน้ัน ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอยางแทจริง 
  ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนาซ่ึง
ครอบคลุมทฤษฎีใหมข้ันท่ี 3 ท่ีสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือ
กับองคกรอื่น ๆ ในประเทศ เชน บริษัทขนาดใหญ ธนาคาร สถาบันวิจัย เปนตน ซ่ึง
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ความรวมมือเชนน้ีจะเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญา แลกเปลี่ยนความรู 
เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหประเทศอัน
เปนสังคมใหญท่ีประกอบดวยชุมชน องคกร และธุรกิจตาง ๆ ท่ีดําเนินชีวิตอยางพอเพียง
กลายเปนเครือขายชุมชนพอเพียงท่ีเช่ือมโยงกันดวยหลักไมเบียดเบียนแบงปน และ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดในท่ีสุด 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนา
และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให
กาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และภูมิคุมกันในตัวท่ีดีเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการ
วางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจทุกระดับใหมีจิตสํานึกใน
คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน 
ความเพียร มีสติปญญา และมีความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยาง
ดี 

♦ กรอบแนวคิด : การเรียนรู การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
หลักการแหงกรอบแนวคิดของแผนน้ีจะเปนแผนบูรณาการ ซ่ึงมี

การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสัมพันธและเช่ือมโยงเปนกระบวนการโดยรวม
ท้ังหมด มีความพอเหมาะ พอดี  และมีดุลยภาพ 

กรอบแนวคิดดานบูรณาการที่วาน้ียังคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิตต้ังแตการวางรากฐานการพัฒนา โดยครอบครัวเปนสถาบันหลักท่ีสําคัญท่ีสุด 
ตอมาเปนการพัฒนาความรูและทักษะพื้นฐานที่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนตองเขาถึง
บริการการศึกษาพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งตองเปนการศึกษาท่ีเอื้อใหผูเรียนสามารถ
แสวงหาความรูใหมไดจากแหลงความรูตาง ๆ การศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคคลใหมีทักษะ
อาชีพ พัฒนาสมรรถนะเพื่อการแขงขันและรูเทาทันโลก รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือ
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ชวยใหคนสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง สามารถสรางสรรคคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 

พัฒนาการท่ีเปนบูรณาการจะตองมุงพัฒนาจิตใจใหยึดม่ันในสันติสุข อยู
ในกรอบของศีลธรรมของแตละศาสนา ขจัดอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน อันเปนบอเกิด
แหงทุกข ใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของทั้งมนุษยและธรรมชาติ และความรูน้ันได
พัฒนาไปโดยการฝกจนรูแจง ชัดเจนเปนสัมมาทิฐิ มีอิสรภาพ เขาใจในแกนแทท่ีเปน
หัวใจแหงศาสนธรรมของพระพุทธศาสนาและ ศาสนาอื่นท่ีผดุงความดีงามของจิตใจ
มนุษยใหสูงข้ึน 

เพ่ือใหบูรณาการแหงกรอบแนวคิดน้ีสอดคลองกับชีวิตความเปนจริงใน
การอยูรวมในสังคม ตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน จึงตองเรียนรูวิถีชีวิตของระบบท่ีตน
ประสงค เรียนรูความคิด ความเชื่อ และคุณคาของสังคมที่เปนวัฒนธรรมรวมกัน สราง
คุณคาของการอยูรวมกันในสังคมที่เอื้ออาทรตอกัน 

บูรณาการแหงชีวิตตองเปนไปอยางยั่งยืน สอดคลองกลมกลืน และอยูได
กับธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ชีวิตจึงตองเรียนรู
ความจริงของธรรมชาติ เรียนรูความสัมพันธท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
อันทําใหเกิดจินตนาการเห็นความงาม และสุนทรียภาพของชีวิต คําวาศาสตร จึง
หมายถึงธรรมชาติ วิทยาศาสตร สังคมศาสตร  และมนุษยศาสตร 

กระบวนการในการบูรณาการของชีวิต จึงเปนองครวมแหงการเรียนรูท่ีมี
วงจร สนองตอบและสอดคลองซ่ึงกันและกัน เปนองครวมของการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและธรรมชาติ  อยางมีสมดุล  พึ่งพาอาศัย  สงเสริม  สนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
ดังภาพขางลาง 
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                                                                                   การศึกษา 
ชีวิตที่มีการเรียนรู 

 

        ศิลปะวัฒนธรรม      ชีวิต            ศาสนา 

 

 

                                                            ธรรมชาต ิ
วิทย / เทคโนฯ 
สังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร 

                        เจตนารมณของแผน 
  จากปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวคิดดังกลาวขางตน เจตนารมณของ
แผนการศึกษาแหงชาติน้ี จึงมุง (1) พัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง มีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีมี
ความเขมแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ เปนสังคมคุณภาพ  สังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู  และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน 
  ชีวิตท่ี ดี เกงและมีความสุข เปนวิสัยทัศนของการศึกษาไทย คนดี คือ 
คนท่ีดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ท้ังดานจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เชน มีวินัย ประหยัด มีความเอื้อเฟอ
เกื้อกูล มีเหตุผล รูหนาท่ี ซ่ือสัตย พากเพียร ขยัน ใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต รักประเทศ รัก
ชาติ มีจิตใจเปนประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอื่น  มีความเสียสละ  
รักษาส่ิงแวดลอม  สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข 
  คนเกง คือ คนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต โดยมีความสามารถ
ดานใดดานหน่ึงหรือรอบดาน หรือความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เชน ทักษะและ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร ความสามารถทางดานคณิตศาสตร มีความคิดสรางสรรค 
มีความสามารถดานภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีภาวะผูนํา รูจักตนเอง ควบคุมตนเองได 
เปนตน เปนคนทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถใชสติและปญญา
ในการเผชิญและพิชิตปญหา พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  และทําประโยชนใหเกิด
แกตน สังคม และประเทศชาติได 

คนมีความสุข คือ คนท่ีมีสุขภาพดีท้ังกายและจิตใจ เปนคนราเริงแจมใส 
รางกายแข็งแรง จิตใจเขมแข็ง มีมนุษยสัมพันธ มีความรักตอทุกสรรพส่ิง มีอิสรภาพ
ปลอดพนจากการตกเปนทาสของอบายมุข ไดทําในสิ่งท่ีตนสนใจตามความตองการ 
สามารถเรียนใหรูความจริง บรรลุความดี ความงาม มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
และสามารถดํารงชีวิตอยางพอเพียงรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีดุลยภาพ 
  สังคมคุณภาพ มุงม่ันท่ีจะสรางและพัฒนาใหคนไทยทุกคนมีโอกาส มี
ความเสมอภาค และสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เพ่ือเปนคนดี คนเกง และ
คนมีความสุข เปนสังคมท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเขมแข็งและแขงขันได และมี
เสถียรภาพ เปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาอยางสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถเชื่อมโยงเขาสูสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรูไดอยางเหมาะสม รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ใหเปน
การพัฒนาอยางยั่งยืนและสมดุล มีชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืนและเกื้อกูล 
สังคมคุณภาพตองเปนสังคมซ่ึงสงเสริม “ธรรมรัฐ” และ “สังคมประชาธรรม” ซ่ึงทุกคน
สามารถเขาถึงบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมอยางท่ัวถึงและเปนธรรมมีระบบ
การเมืองการปกครองที่เปดกวาง โปรงใส และอํานวยใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน   
ในการกําหนดและตัดสินใจในกิจกรรมทางการเมือง และกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับ ตนเองและชุมชนทองถิ่นอยางกวางขวาง 
  สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู จะสรางโอกาสใหคนไทยทุกคนมี
การเรียนรูตลอดชีวิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใหกาวทันกับโลกยุคขอมูลขาวสารและ
วิทยาการสมัยใหม มีการแสวงหาความรูดวยตนเอง ใหทุกองคกรและทุกสวนในสังคมมี
ความใฝรูและพรอมท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ มุงใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซ่ึงสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนสวน
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หน่ึงของแหลงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
ยิ่งข้ึนตอไป 
  สังคมแหงความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน เปนสังคมซึ่งมุงฟนฟู 
สืบสาน และธํารงไวซ่ึง คุณคา เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย ท่ีชวยเหลือ
เกื้อกูลและพ่ึงพากัน ไวใหม่ันคง รักษาไวซ่ึงสถาบันครอบครัว มีการพัฒนาเครือขาย
ชุมชนใหเขมแข็ง สรางจิตสํานึกแหงความเปนไทยใหมากยิ่งขึ้น มีเจตคติ และคานิยม
ของสังคมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนแกนหลักของสังคม และใหความสําคัญกับการ
ดูแลผูดอยโอกาสทางสังคม และคนยากจน คํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปนมนุษย มีความ
ยุติธรรม และความเสมอภาคท่ัวหนากัน 

วัตถุประสงคของแผน 
  เพ่ือใหบรรลุตามเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ วัตถุประสงค
ของแผน จึงมุงม่ันพัฒนาคนและสังคมไทยโดยรวม ดังน้ี 
  พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา 
โดย มุงหมายใหทุกคนไดเขาถึงบริการทางการศึกษาต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต เพ่ือ
เพ่ิมความสามารถและโอกาสในการเรียนรูดวยการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภท ท้ัง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยอาศัยการ
เรียนรูจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซ่ึง
สนับสนุนหรือจัดการศึกษาถึงข้ันพ้ืนฐานอยางกวางไกล ครอบคลุมสถานการณของ
สังคมไทยและสังคมโลก เพื่อใหการศึกษาเปนยุทธศาสตรขจัดความยากจน และ
ยุทธศาสตรทางปญญา เพื่อพัฒนาคนไดอยางเต็มตามศักยภาพตลอดชีวิต ซ่ึงจะนําไปสู
สังคมคุณภาพ 
  เรงปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผู เ รียนตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพดวย การปฏิรูปปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแก การ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีสาระสอดคลองกับการดํารงชีวิตในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู และ
การแขงขันในสังคมโลก ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูท่ียืดหยุนใหผูเรียนมีโอกาสได
เลือกเรียนในส่ิงท่ีสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด สามารถแสวงหาความรู และฝก
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การปฏิบัติในสภาพที่เปนจริง รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง โดยสงเสริมและ
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถทําหนาท่ีเปนผูแนะนํา 
สนับสนุน อํานวยความสะดวก มีการใชส่ือและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสราง
บรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมท้ังมีการประเมินผลการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสามารถสรางคนท่ีพรอมดวยความรูคู
คุณธรรม 
  เรงปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในระบบวิถีชีวิตไทยท่ีดีงาม โดยใชกระบวนการเรียนรูทาง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมใหเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคนไทยใหถึงพรอมดวยภูมิรู
และภูมิธรรม ท้ังท่ีเปนการเรียนรูในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมทั้งการ
สงเสริมและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางศาสนา ท้ังพระภิกษุ นักบวช และผูนํา
ทางศาสนา ใหมีความรูความเขาใจอยางถองแท มีความสามารถในการถายทอดศาสน
ธรรม และศีลธรรม แกผูเรียนและศาสนิกชนอยางแทจริง รวมท้ังเสริมสราง   คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคเพ่ือใหคนไทยสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสมานฉันท เอื้ออาทรซ่ึงกัน
และกัน  และกลมกลืนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางมีความสุข และยั่งยืน 
  เรงพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมสมรรถนะการ
แขงขันในระดับนานาชาติ ซ่ึงจะสงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก 
ดวยการสงเสริมใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาท่ีเนนการวางรากฐานกระบวนการ
เรียนรูแบบวิทยาศาสตร สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหไดรับการฝกฝนและพัฒนาเฉพาะทางอยางเต็มตามศักยภาพต้ังแตเยาววัยและ
ตอเน่ืองตลอดไป สนับสนุนและสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรท่ีทํางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมท้ังพัฒนาผูท่ีจะเปนนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีปริมาณท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ และสามารถทํางานวิจัยและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
สรางความรูและการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ เปนเครือขาย
ใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง สรางและพัฒนาเทคโนโลยีอันจะนําไปสูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต รวมไปถึงการคิดคนส่ิงใหม ๆ หรือวิธีการใหม ๆ เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหแกประเทศ โดย  พึ่งพาตางประเทศใหนอยท่ีสุด 
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  สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรมภูมิปญญาและการเรียนรู โดย
มุงพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือสรางเสริมความรู ความคิด ความประพฤติ และ
คุณธรรมของคน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและการเรียนรูของคน
และสังคมไทย รวมท้ังเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับฐานความรูของประเทศ เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของประเทศ รวมตลอดถึงการสรางสรรค ประยุกตใชและ
เผยแพรความรูและการเรียนรูเพื่อใหเหมาะสมกับการเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรูโดย
ผสมผสานกับภูมิปญญาท่ีมีอยูเดิม อันจะทําใหเกิดความรูการเรียนรูและนวัตกรรมของ
ภาคเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
  พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคนและ
สรางสังคม คุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู จะเนนการสงเสริมและสรางสรรคทุน
ทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมบนฐานของศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น / ไทย เพ่ือดํารงไวซ่ึงสังคมคุณธรรมและคุณคาท่ีดีงามเพื่อการพัฒนา
อยางสมดุลและยั่งยืน ใหเปนภูมิคุมกันประชาชนไทยและสังคมไทยใหพนจากผลกระทบ
เชิงลบจากความเปลี่ยนแปลง และการรุกล้ํา ครอบงําของศิลปวัฒนธรรมตางชาติ รวมท้ัง
การสงเสริมเพ่ือธํารงไวซ่ึงคุณธรรมที่เปนหลักยึดประจําใจในการชวยเหลือ เกื้อกูล 
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เพื่อใหประชาชนไทยหลอมรวมนําไปสูความเปนสังคม
สมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน 
  เนนการจํากัด ลดขจัดปญหาความยากจน ความขัดสน ความดอยท้ัง
โอกาสและศักด์ิศรีของประชาชนไทยและสังคมไทย ดวยการเนนการเขาถึงบริการ
การศึกษาสําหรับทุกคน และการปฏิรูปโครงสรางท่ีเปนอยูใหเอื้อตอการสรางระบบ
บริหารและการจัดการดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น มุงเนนใหเกิดการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่นและสถานศึกษา จาก
ภาครัฐสูภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรเอกชน และ
ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและมีคุณภาพในการบริหารและการจัด
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในสวนแหงความรับผิดชอบของตนเพื่อใหทุก
สวนในสังคม โดยเฉพาะบุคคลกลุมดอยโอกาส ซ่ึงครอบคลุมถึงกลุมผูยากไร ผูอยู
หางไกลท่ีเสียเปรียบผูอยูในกลุมเส่ียง ผูพิการและทุพพลภาพ ไดเขาถึงบริการและการ
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จัดบริการอยางท่ัวถึง เปนธรรม มีความรู พึ่งตนเองได สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยง
ตนเองและครอบครัว ซ่ึงจะเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหทุกสวนของสังคมอยางมี
คุณภาพ อันจะนําไปสูการแกปญหาความยากจน  ความทุกขยาก  และปญหาดาน
เศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ไดอยางยั่งยืน 
  เนนการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีการกระจายครอบคลุมในทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พัฒนาผูผลิต ผูรับ และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
เพื่อใหทุกคนสามารถแสวงหาและใชความรู ขาวสารขอมูลไดอยางรวดเร็ว ราคาถูก และ
เปนไปไดงายข้ึน จะตองลดชองวางของโอกาสทางการศึกษา เพ่ือชวยใหเกิดการสราง
ความรูใหมควบคูไปกับการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตไปพรอมกัน 
  เนนการสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมท้ังการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ดวยการใหทุกสวนของสังคมมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือใหการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดหลากหลายอยางตอเน่ือง
ตลอดชีวิตจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ซ่ึงจะกอใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
ตอไป 

หลักการแหงแผน 
  เพื่อดําเนินการใหบรรลุเจตนารมณและวัตถุประสงคของแผนการศึกษา
แหงชาติ จึงไดจัดทําแผนน้ีข้ึนตามกรอบที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาล 
วิสัยทัศนการพัฒนา ระยะยาว 20 ป ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
9 (พ.ศ. 2545 – 2549) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  โดยกําหนดใหแผนการศึกษาแหงชาติ น้ี เปนแผนยุทธศาสตรระยะ
ยาว 15 ป เพ่ือเปนกรอบสําหรับการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเสร็จสมบูรณท้ัง
กระบวนการในแตละแผนงานและโครงการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การดําเนินการดาน
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ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ท่ีจะนํา  ไปดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดอยาง
เหมาะสม เริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2545 เปนตนไป จน  สิ้นสุดในป พ.ศ.2559 
  ดวยการนําสาระสําคัญดังกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาล 
วิสัยทัศนการพัฒนาระยะยาว 20 ป ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
9 (พ.ศ. 2545 – 2549) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 และกฎหมายพระราชบัญญัติ ระเบียบอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวของ มากําหนดเปนแผนปฏิรูป ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือ
นําไปสูการดําเนินการอยางจริงจัง 
  เพื่อใหหลักการแหงกรอบภาพรวมของแผนนี้เปนบูรณาการที่สัมพันธ
และเช่ือมโยงเปนกระบวนการโดยรวมทั้งหมด ในการวางมาตรการตาง ๆ เพ่ือนําไป
ดําเนินการอยางมีประสิทธิผล จึงมีหลักการกําหนดโครงสรางโดยรวมทั้งใน
ยุทธศาสตรการดําเนินงานภาครัฐ สวนทองถ่ิน ประชาชน องคกรประชาคม และ
ภาคเอกชน ใหเขามามีสวนรวมอยางแข็งขัน ในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมของประเทศ รวมถึงการสรางกระบวนการศึกษาและเรียนรูใหเปน
กระบวนการเดียวกันอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดังเจตนารมณสําคัญของการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ใหเกิดบูรณาการแหงสังคมและคนในสังคมไทยท่ีมีความรูคู
คุณธรรมอยางแทจริง 

 กระบวนการจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดดําเนินการจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2540-2554) ท่ี
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2549)  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน
โดยสรุป ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การกําหนดแผน 

1. เสนอสภาการศึกษาแตงต้ังคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจจัดทํา 
กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
10 (พ.ศ.2550-2554) โดยมีนายสุวัฒน เงินฉ่ํา กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา 
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เปนประธานอนุกรรมการฯ ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเปนอนุกรรมการฯ และไดมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เปน
ระยะอยางตอเน่ือง จํานวน 9 คร้ัง ระหวางเดือนมีนาคม 2549-เดือนธันวาคม 2549 เพื่อ
กําหนดกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรการดําเนินงาน 

2. ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหผลการศึกษาในชวงเวลาที่ผานมาเพื่อใชเปน 
ขอมูลพื้นฐานในการจัดทํา(ราง)กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ จํานวน 10 เร่ือง 
ไดแก 1) การทบทวนสภาพแวดลอมและการพัฒนาท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษา 2) 
การทบทวนผลการพัฒนาการศึกษาท่ีผานมา 3) การจัดการศึกษาขององคกรตาง ๆ 4) 
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 5) เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 7) การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 8) มาตรฐาน
การศึกษา 9) มาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหาร 10) การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3. วิเคราะหสภาวะแวดลอมท่ีเกี่ยวของ   กับการจัดการศึกษา  ในชวงที่ผานมา  
(SWOT Analysis) ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 
ประชากร สาธารณสุขส่ิงแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. ยกรางกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ   และ 
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ.2545-2549) 

5. ประชุมหารือและปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ  ในดานตาง ๆ เพ่ือใหขอคิดเห็น/  ขอ 
เสนอแนะ (ราง)กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ เพ่ิมเติมเปนระยะ ๆ จํานวน 15 คร้ัง 

6. นําเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานนโยบายและแผนการ 
ศึกษา โดยมีนายกฤษณพงศ  กีรติกร กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา เปนประธาน
อนุกรรมการฯ จํานวน 2 คร้ัง 

7. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ครู บุคลากรทางการศึกษา  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน สถาบันศาสนา สถาบันทางสังคม ประชาชน 
ส่ือมวลชน และผูแทนและหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือ
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2550 

8. จัดสง(ราง)กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาใหองคกรหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงและหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  175 เขต โดยมีองคกรและหนวยงานท่ี
สงความคิดเห็นกลับมายังสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จําวน  79 แหง 
(กุมภาพันธ-เมษายน 2550) 

9. ปรับปรุง(ราง) กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  
(มีนาคม-พฤษภาคม 2550) และนําเสนอตอสภาการศึกษา 
 ข้ันตอนที่ 2 การอนุมัติกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

9. นําเสนอ (ราง) กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ ตอสภาการศึกษาเพ่ือ 
พิจารณาใหขอเสนอแนะ จํานวน 2 คร้ัง (5กรกฎาคม และ 26 กันยายน 2550) 

10. นําเสนอ (ราง) กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ    ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ 
พิจารณาอนุมัติ (ตุลาคม 5550) 
 ข้ันตอนที่ 3 การนํากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ (ภายหลัง
การไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี) 

11. ประสานองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่จัดการศึกษา 
เพื่อนํากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาไปดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแตละ
ระดับ/ประเภท ไดแก แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษา ฯลฯ ใหสามารถนําไปปฏิบัติได
เปนอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ(ตุลาคม 2550) 

12. องคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแตละระดับ 
ประเภทแลวเสร็จ (ธันวาคม 2550) 
 ข้ันตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

13. แตงต้ังคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจประสาน   การนําแผนการ 
ศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ (ตุลาคม 2550) 

14. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะ ๆ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ตุลาคม 2550 เปนตนไป) 
 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมและการพัฒนาท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษา 
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 สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วและแนวโนมการพัฒนาภายใต
กระแสโลกาภิวัตนท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประชากร 
การสาธารณสุข ส่ิงแวดลอม และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอิทธิพลอยางยิ่งตอ
การศึกษาท่ีจําเปนตองปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
จากการทบทวนบริบทตาง ๆ ในปจจุบันและอนาคต ท้ังภายในประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก สรุปไดวาลักษณะของเศรษฐกิจในอนาคตจะมีลักษณะ
เปนเศรษฐกิจฐานความรู ท่ีดําเนินไปในกระแสของการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะทําให
รูปแบบของระบบการคาโลกเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังรูปแบบของระบบการศึกษา การ
สงเสริมใหเกิดการนอมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตเพ่ือ
ลดผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนดวยการยึดหลักการมีเหตุผล ความพอประมาณ และ
การสรางระบบภูมิคุมกันแกคนท้ังชาติเปนเร่ืองท่ีตองเรงดําเนินการเพื่อสรางคุณภาพใน
การจัดการศึกษา รวมทั้งการรูจักอนุรักษและพัฒนาทรัพยสินทางปญญาเพื่อรอบรับการ
แขงขันที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ดานสังคมจะเปนสังคมภูมิปญญามากขึ้นในลักษณะสังคม
ฐานความรู และการเคลื่อนยายถิ่นแบบไรพรมแดน จะทําใหเกิดความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ซ่ึงจะทําใหปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนมีความสลับซับซอนขึ้น ดานการเมืองการ
ปกครองประชาชนจะต่ืนตัวในการเรียกรองสิทธิเสรีภาพ และใหความสําคัญในดานสิทธิ
มนุษยชนมากข้ึน ภายใตกระแสการปกครองระบอบประชาธิปไตยซ่ึงเปนแนวคิดท่ีกําลัง
แผขยายไปทั่วโลก แนวโนมการกอการรายขามชาติจะทวีความรุนแรงขึ้น ซ่ึงจะตอง
เสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในสังคมไทย เพ่ือสราง
สังคมชุมชนใหมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในทางการเมือง เพื่อพัฒนาการเมืองไทยให
สอดคลองกับวิถีทางแหงประชาธิปไตย และจากภาวะวิกฤติผูนําและความไมโปรงใสใน
การบริหารประเทศที่เกิดข้ึน ทําใหตองเรงสรางสังคมคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดข้ึนทุก
ระดับของสังคม โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู สงเสริมใหเกิดความรักสามัคคี 
ปรองดอง และเนนการแกปญหาดวยวิธีสมานฉันท 
 ในระยะเวลาอีกไมนานโลกจะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุ
ประชากรครั้งใหญ โดยจะเปลี่ยนเปนสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตาง ๆ 
มากมาย โดยเฉพาะผลิตภาพในการพัฒนาประเทศ และระบบเศรษฐกิจสังคมที่จะตอง
เปลี่ยนแปลงไปตามโครงสรางของประชากร สงผลใหการสาธารณสุข จากขอตกลงตาง 
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ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางกัน ซ่ึงนับเปนอุปสรรคในการ
พัฒนาการสาธารณสุข และตองเรงสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการสาธารณสุขของ
ไทยใหกาวหนาเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม เพราะการประยุกตใช
เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาการแพทยสมัยใหมเพ่ือการปองกันและรักษาโรคจะมี
มากข้ึน ดานส่ิงแวดลอม ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจะเกิดจากการขยายตัวของสังคม
เมืองท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ภาวะโลกรอน ความหลากหลายทางชีวภาพ จะทําให
สภาวะแวดลอมของโลกเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังความกาวหนาทางเทคโนโลยีก็เปนบริบท
หน่ึงที่นับวันจะมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วและตอเน่ือง จึงตองสรางสังคมใหมีความรู
ดานเทคโนโลยี เพ่ือใหคนในสังคมสามารถเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมทั้งใน
ชีวิตประจําวันและเพื่อการพัฒนาประเทศ 
 การเปลี่ยนแปลงบริบทตาง ๆ ท่ีกลาวมา ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
ของคนในประเทศเปนอยางมาก ดังน้ันจึงตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
โดยการวางรากฐานการศึกษาเพ่ือการพัฒนาใหคนมีความรอบรู เขาใจและเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในดานตาง ๆ อยางครบถวน 
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บทที่ 3 
ระบบการศึกษาของตางประเทศ   

 
 
3.1  ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุน 
       4การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศญี่ปุน รัฐบาลไดจัดใหมีโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมตน เปนการศึกษาภาคบังคับ 9 ป มาต้ังแต พ.ศ.2491 จนถึงปจจุบัน โดยให
รัฐบาลสวนทองถิ่นมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตามกฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ทีเกี่ยวของ อาทิ กฎหมายวาดวยการจัดต้ังโรงเรียน (The 
School Establishment Law) สวนการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษาและมัธยม
ปลาย (ซ่ึงไมใชการศึกษาภาคบังคับ) รวมทั้งการศึกษาสงเคราะหสําหรับเด็กพิการใน
ภาคบังคับ เปนหนาท่ีของจังหวัด (Prefecture) ซ่ึงเปนราชการสวนภูมิภาค 

การศึกษาตอระดับมัธยมตอนตนในโรงเรียนของรัฐบาลทองถิ่น ไมมีการ
สอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก เพราะเด็กทุกคนจะไดเรียนในโรงเรียนใกลบานที่ทองถิ่น
จัดให แตการศึกษาตอในระดับมัธยมปลายตองสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันเขาโรงเรียน
ท่ีจัดโดยจังหวัดตาง ๆ หรือภาคเอกชน จึงทําใหโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมตน 
มุงเตรียมเด็กเพ่ือสอบแขงขันเขาเรียนตอในระดับสูงข้ึน ซ่ึงนําไปสูวิกฤติการณดานพฤติ
กรรรมของนักเรียน เชน การกอเหตุรุนแรงในโรงเรียน การกลั่นแกลงเพื่อนรวมโรงเรียน
หรือตางโรงเรียน การฆาตัวตาย การหนีโรงเรียน และขาดเรียนเปนประจํา พฤติกรรม
กาวราว และเกลียดโรงเรียน มีความรุนแรงมากจนกลายเปนขาวใหญ ปรากกฏการณ
เกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนาของนักเรียนเปนสาเหตุสําคัญประการหน่ึงซ่ึงทําให
รัฐบาลญี่ปุนประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษาข้ึน ในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนากา        
โซเน 
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ระบบการศึกษาของญ่ีปุน แบงออกเปน 5 ระดับ คือ โรงเรียนอนุบาล (Yochien) 
โรงเรียนประถมศึกษา (Shogakko) โรงเรียนมัธยมตอนตน (Junior High School) 
โรงเรียนมัธยมตอนปลาย (Senior High School) และวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย 

โรงเรียนอนุบาล (Yochien) ในประเทศญี่ปุนรับเด็กท่ีมีอายุ 3 ป จนถึงอายุ 5 ป 
เขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลกอน หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาล แบงออกไดเปน 6 วิชา
ดวยกัน คือ วิชาสุขศึกษา วิชาปรับแตงบุคลิกภาพ วิชาการศึกษาเร่ืองของธรรมชาติ 
ภาษา ดนตรี วาดเขียนและการฝมือ ใชเวลาเรียนในโรงเรียนอนุบาลอยางนอยท่ีสุด เปน
เวลาท้ังส้ิน 220 วัน ตามมาตรฐานของการเรียนแตละวัน จะมีช่ัวโมงเรียนประมาณ 4 
ช่ัวโมง 

โรงเรียนประถมศึกษา (Shogakko)  เปนโรงเรียนแรกของการศึกษาภาคบังคับ 
โรงเรียนประถมศึกษารับเด็กเขาเรียนเมื่อเด็กมีอายุ 6 ป มีช้ันเรียน 6 ช้ัน ใชเวลาเรียน 6 
ป คือ ประถมศึกษาปท่ี 1-6 ต้ังแตอายุ 6 ป ไปจนถึง 12 ป โดยประมาณ ต้ังแตช้ัน
ประถมปท่ี 2 ถึงช้ันประถมปท่ี 5 ในปท่ีหน่ึงใชเวลาเรียน 35 สัปดาห สําหรับช้ันประถมป
ท่ี 1 ใชเวลาเรียนในปหน่ึงเพียง 34 อาทิตย ทุกช้ันเรียนใชเวลาเรียน 6 วันในหนึ่ง
สัปดาห 

โรงเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาสวนมาก รัฐบาลทองถิ่นหรือเทศบาลทองถิ่น
เปนผูดําเนินงาน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาของเอกชนอยูไมถึงรอยละ 1 ของ
จํานวนโรงเรียนประถมศึกษาท้ังหมด การเรียนและตําราเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐบาลท้ังหมด รัฐบาลใหเปลา 

หลักสูตรการเรียนในปจจุบัน เปนไปตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการของ
ญี่ปุนกําหนด แตคณะกรรมการการศึกษาประจําทองถิ่น มีหนาท่ีรับผิดชอบการจัด
หลักสูตรใหเหมาะสม แตใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว ใน
การจัดหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษา ตองคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละ
ทองถิ่น และใหเหมาะตอการเจริญเติบโตของเด็กดวย 

โรงเรียนมัธยมตน (Chugakko) โรงเรียนมัธยมตนเปนโรงเรียนขั้นท่ีสองของ
ภาคบังคับ คือ เด็กในวัยเรียนจะตองเขาศึกษาตอในโรงเรียนมัธยมตนอีก 3 ป หลังจากท่ี
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาศึกษาแลว โดยเด็กจะเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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เม่ืออายุ 12 ป และจบการศึกษาระดับน้ีเม่ืออายุ 14 ป จํานวนสัปดาหการเรียนและ
จํานวนภาคเรียนของแตละปของการศึกษาระดับน้ี เปนไปอยางเดียวกันกับการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา จํานวนช่ัวโมงเรียนตอหน่ึงสัปดาหมี 32 ช่ัวโมง เทากันหมด
ตลอดเวลา 3 ป 

โรงเรียนมัธยมตนของรัฐบาล รับนักเรียนไดประมาณรอยละ 95 ของจํานวนเด็ก
นักเรียนทั้งหมดท่ีเขารับการศึกษาระดับน้ี อีกรอยละ 5 ท่ีเหลือจะเขาเรียนตอในโรงเรียน
เอกชน นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมตนแลวมีประมาณ รอยละ 70 เขาศึกษาตอใน
โรงเรียนมัธยมปลาย 

รัฐบาลญี่ปุนกําหนดใหการศึกษาระดับมัธยมตนเปนการศึกษาภาคบังคับ 
การศึกษาในระดับน้ี รัฐบาลญ่ีปุนจึงใหเปลา และยังมีการแจกตําราเรียนใหกับเด็ก
นักเรียนช้ันที่เรียนอยูในระดับมัธยมตน 

โรงเรียนมัธยมปลาย (Kotogakko) เปนโรงเรียนท่ีไมไดเนนการศึกษาภาค
บังคับ เปนการศึกษาท่ีจัดข้ึนเพื่อพัฒนาความสามารถทางกายและสมองของผูเรียนใหมี
ความสามารถสูงข้ึนเปนพื้นฐานของการเรียนระดับสูงและการใชชีวิตในยุคโลกาภิวัตน 
โรงเรียนมัธยมปลายในญี่ปุนจัดได 3 รูปแบบ คือ 

1. โรงเรียนมัธยมเต็มเวลา (Full Time) 
2. โรงเรียนมัธยมภาคนอกเวลา (Part Time) 
3. โรงเรียนมัธยมทางไปรษณีย (Correspondence) 

 โรงเรียนมัธยมเต็มเวลาใชเวลาเรียน 3 ป สวนโรงเรียนภาคนอกเวลาและ
การศึกษาทางไปรษณียใชเวลาต้ังแต 3 ปข้ึนไป โรงเรียนมัธยมภาคนอกเวลามี 2 
ประเภท คือ เรียนกลางวันกับเรียนตอนเย็น ประเภทตอนเย็นจะมีนักเรียนเลือกเรียน
มากกวา 
 เม่ือพิจารณาถึงเน้ือหาท่ีเรียนจะสามารถจําแนกโรงเรียนมัธยมศึกษาออกได 2 
กลุมดวยกันคือ โรงเรียนที่สอนการศึกษาสายสามัญท่ัวไปและโรงเรียนมัธยมปลายท่ีสอน
วิชาเฉพาะ 
 โรงเรียนมัธยมปลายสายสามัญ สอนวิชาเพ่ือสรางคนใหมีความเหมาะสมท่ีจะ
เขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย 
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 โรงเรียนมัธยมปลายสายพิเศษ สอนวิชาทางดานอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา 
หรือการศึกษาแบบอื่น ๆ  สําหรับนักศึกษาท่ีไดวางแผนอาชีพภายภาคหนาดาน
อาชีวศึกษาเอาไวแลว ซ่ึงสามารถแยกยอยสาขาอาชีวศึกษาออกไดเปน เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ธุรกิจ พาณิชยกรรม การประมง คหกรรมพยาบาล วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 
 ลักษณะสําคัญของหลักสูตรสายอาชีพในโรงเรียนมัธยมปลาย มีลักษณะ       
กวาง ๆ ไมไดเนนวิชาชีพเฉพาะหลักสูตรน้ีครอบคลุม 6 สาขา คือ พาณิชย เกษตร 
เทคนิค/อุตสาหกรรม คหกรรม ประมงและสาธารณสุข 
 การศึกษาพิเศษและการศึกษาเพื่อคนพิการ 
 นักเรียนพิการท่ีไมสามารถเขารับการศึกษาในระบบการศึกษาปกติของ
ประเทศ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมตน สามารถเขาเรียนในโรงเรียนท่ีเหมาะสมกับ
สภาพรางกายของแตละคน เชน โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนสอนคนหูหนวกและ
โรงเรียนเพื่อคนพิการแบบอื่น ๆ อาจมีการจัดช้ันเรียนพิเศษ เพ่ือคนพิการในโรงเรียน
ประถม-มัธยมตนสายสามัญก็ได 
 โรงเรียนการศึกษาพิเศษมีความมุงหมายที่จะใหเยาวชนของชาติท่ีถึงแมจะ
พิการ ใหไดรับความรูและสามารถชวยเหลือตัวเองไดตามสมควร ไมเปนภาระของสังคม
ตลอดไป 
 มีการจัดช้ันเรียนสําหรับคนพิการในระดับประถมศึกษาและมัธยมตนเปนหลัก 
แตก็มีบางโรงเรียนจัดช้ันเรียนสําหรับคนพิการในระดับอนุบาล และในระดับมัธยมปลาย
ดวย 
 โรงเรียนการศึกษาพิเศษนอกจากเรื่องตาบอดและหูหนวกแลว จะมี 3 
ประเภท คือ 

1. โรงเรียนสําหรับเด็กเรียนชา (Mental Retard) 
2. โรงเรียนสําหรับเด็กพิการทางกาย (Physical Handicap) 
3. โรงเรียนสําหรับเด็กสุขภาพไมสมบูรณ (Health Impaired) 
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 การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุน 
 สถาบันเพื่อการศึกษาระดับสูงในญี่ปุนประกอบดวย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
จูเนียร และวิทยาลัยเทคโนโลยี  นอกจากน้ียังมีโรงเรียนเพื่อการฝกอบรมพิเศษ โรงเรียน
ฝกอาชีพหลากหลาย (Miscellaneous School) ท่ีสอนรายวิชาระดับสูง สามารถนับเปน
สถาบันเพื่อการอุดมศึกษาได 
 มหาวิทยาลัย (Daigaku) เปนสถาบันเพื่อการศึกษาระดับสูง เปนศูนยกลาง
ของการเรียนการสอนและการทําวิจัย ในแนวลึกเฉพาะสาขาวิชา เพ่ือใหการศึกษาอยาง
กวางขวางแกเยาวชน การเขาเรียนในมหาวิทยาลัยจะตองผานการสอบเขา และผูเรียน
จะตองจบมัธยมปลาย หรือเทียบเทาเสียกอน มหาวิทยาลัยจะประกอบดวยคณะวิชาใน
ระดับปริญญาตรีประมาณ 2 คณะข้ึนไป ใหการศึกษาแกเยาวชนจนจบปริญญาตรีดวย
หลักสูตร 4 ปเปนสวนใหญ ยกเวนแพทย ทันตแพทย และสัตวแพทย จะเปนหลักสูตร 6 
ป 
 มหาวิทยาลัยอาจมีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจัดการศึกษาและวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา การศึกษาในระดับปริญญาโทมาตรฐานจะใชเวลาประมาณ 2 ป การศึกษา
ในระดับปริญญาเอกมาตรฐานของญี่ปุนจะใชเวลาประมาณ 5 ป (ยกเวนสาขา แพทย 
ทันตแพทย และสัตวแพทย ใชเวลาเพียง 4 ป 
 วิทยาลัยจูเนียร  (Tanki-daigaku)  
 วิทยาลัยจูเนียรมีเปาหมายเพื่อใหการศึกษาและพัฒนางานวิจัยในแนวลึก
เฉพาะสาขาวิชา สวนใหญจะเนนการอาชีวศึกษา การพัฒนาอาชีพ รับนักศึกษาท่ีจบจาก
มัธยมตอนปลายดวยวิธีสอบแขงขัน หลักสูตรท่ีเรียนในวิทยาลัยจูเนียรเปนหลักสูตร 2-3 
ป วิทยาลัยจูเนียรของญี่ปุนจัดหลักสูตรท้ังการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยี (Koto-senmon gakko) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีแตกตางจากวิทยาลัยจูเนียรและมหาวิทยาลัยตรงที่รับ
นักศึกษาท่ีจบจากมัธยมตนเพ่ือพัฒนาอาชีพดานอาชีวศึกษาใหกับนักเรียนในสาขาวิชา
วิศวกรรมและพาณิชนาวี (Mercantile marine study) 
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 โรงเรียนฝกวิชาชีพ (Senshu-gakko) มี 2 ประเภท คือ 
 โรงเรียนเพื่อการฝกอบรมเฉพาะทาง (Special Training School) เปนโรงเรียน
แนวใหมท่ีต้ังข้ึนในป พ.ศ.2515 จัดหลักสูตรอยางนอย 1 ป ระยะเวลาเรียน 800 ช่ัวโมง
ตอป หลักสูตรเพื่อการฝกอบรมเฉพาะทางแยกออกไดเปน 3 กลุม คือ 
 หลักสูตรเทียบมัธยมปลาย รับผูจบมัธยมตนเขาเรียน 
 หลักสูตรช้ันสูง รับผูจบมัธยมปลายเขาเรียน 
 หลักสูตรแบบอื่น ๆ รับผูจบไมจํากัดพ้ืนฐานการศึกษา 
 โรงเรียนฝกหัดวิชาชีพเฉพาะจัดการฝกหัดทักษะในขอบเขตที่กวางขวางใน
ดานวิศวกรรม เกษตรกรรม การแพทย การพยาบาล สาธารณสุข พาณิชยกรรม            
คหกรรม และศิลปศาสตร หลักสูตรเหลาน้ีมีหลายหลักสูตรท่ีจัดตามความจําเปนของ
นักศึกษาท่ีตองการคุณวุฒิทางวิชาชีพในชวงทศวรรษท่ีแลว จํานวนของโรงเรียนฝก
วิชาชีพเฉพาะไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในประเทศญี่ปุน 
 โรงเรียนเหลาน้ีมีช่ือเสียงมากในดานการเตรียมนักศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน 
บรรดานายจางในประเทศญ่ีปุนจะมาจองตัวนักศึกษาจากโรงเรียนเหลาน้ีเพ่ือจางทํางาน
ในบริษัทของตน 
 โรงเรียนวิชาชีพหลากหลาย (Miscellaneous School)   
 โรงเรียนประเภทนี้ใหการฝกวิชาชีพและภาคปฏิบัติดานอาชีพบริการ เชน 
การทําบัญชี พิมพดีด การซอมรถยนต การใชคอมพิวเตอร การตัดเส้ือสตรี การ
ทําอาหาร โรงเรียนเหลาน้ีจัดหลักสูตรดานวิศวกรรมโยธาและหัตถกรรม ไฟฟา 
อิเล็กทรอนิกส การฝกหัด พยาบาลในโรงพยาบาล การฝกหัดชางเทคนิคทันตแพทย 
ศิลปะเพื่อความงาม การฝกหัดครูและครูพี่เลี้ยง (ศิลปะ) หัตถกรรม การออกแบบและ
ภาษาตางประเทศ หลักสูตรจัดในโรงเรียนชนิดน้ีมีท้ังระดับมัธยมปลายและหลังมัธยม
ปลาย มีหลักสูตรการสอนของโรงเรียนฝกวิชาชีพหลากหลาย ผูหญิงลงทะเบียนเรียน
เกือบคร่ึงหน่ึงของจํานวนทั้งหมด (Finn, 1987 อางถึงใน วีระพันธ  สิทธิพงษ, ม.ป.ป.) 
 ในประเทศญี่ปุนมีการฝกหัดวิชาชีพ 2 ชนิดใหญ ๆ คือ  

1)  การฝกหัดวิชาชีพภาครัฐ ซ่ึงจัดในหนวยงานของรัฐควบคุมโดย
รัฐบาลแหงชาติ (รัฐบาลกลาง) สวนภูมิภาคหรือเทศบาล หรือโดยสมาคมโครงการ
สงเสริมการจัดหางาน (Employment Promotion Projects Corporation/EPPC)  
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 2)  จัดในหนวยงานการฝกวิชาชีพของรัฐกําหนดโดยผูวาราชการในสวน
ภูมิภาคท่ีมีช่ือวา การฝกวิชาชีพแบบถูกตอง (authorized-vocational training) การ
ฝกหัดวิชาชีพในประเทศญี่ปุน จําแนกอยางกวาง ๆ เปนการฝกข้ันพื้นฐาน การฝก
ยกระดับ การฝกใหทันสมัย และการฝกหัดครู วิชาชีพ ซ่ึงจัดใหแกผูจบการศึกษาใหม 
ชางฝกหัด และผูวางงาน (Moro’oka, 1989 อางถึงใน วีระพันธ  สิทธิพงศ, ม.ป.ป.) 
 การแขงขันเพื่อสอบเขาศึกษาตอ  ปจจุบันญ่ีปุนมีนักเรียนและเด็กจํานวน
มากท่ีเขาไปเรียนในโรงเรียนสอนพิเศษหรือ โรงเรียนกวดวิชา เพื่อเตรียมสอบเขา
โรงเรียนประถม มัธยมตอนตน มัธยมตอนปลาย และมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง ปญหา
เร่ืองการใหความสําคัญกับการเรียนที่โรงเรียนสอนพิเศษและโรงเรียนกวดวิชามาก
เกินไปจึงเกิดข้ึนจนทําใหนักเรียนและเด็กไมสนใจการเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ ท้ังน้ี
เหตุผลท่ีนักเรียนและเด็กตองการคือ การเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง 
เพราะวาหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวเปอรเซ็นตท่ีจะไดทํางานในบริษัทท่ีมีช่ือเสียงสูง
ยอมมีมากกวา 
 ปญหาภายในโรงเรียน  ปญหาท่ีพบและเกิดข้ึนไดบางคร้ัง คือ ปญหาหรือ
กรณีท่ีเด็กนักเรียนปลิดชีวิตตนเอง เน่ืองจากสาเหตุการถูกกลั่นแกลง และความไมมี
ระเบียบในช้ันเรียน เชน การไมเช่ือฟงคําส่ังครู การที่เด็กลุกข้ึนเดินไปคุยกันตาม
อําเภอใจ สงผลให “เกิดความลมเหลวในระบบช้ันเรียน” การขาดเรียน และการเก็บตัวอยู
กับบานเพราะไมชอบและเบื่อโรงเรียน ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเหลาน้ีกําลังกลายเปน
ปญหาสังคมที่สําคัญในปจจุบัน 

 การเรียนรูตลอดชีวิต คนญี่ปุนไมหยุดเพียงการเรียนที่โรงเรียน จะมีการ
ขวนขวายหาความพอในการทํางาน และการดํารงชีวิต แตละคนจะสนองตอบความสนใจ
ของตนเอง โดยการเรียนรูผานกิจกรรมอาสาสมัคร หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬา 
เปนตน ซ่ึงในประเทศญ่ีปุนหนวยงานราชการในระดับทองถิ่นยังสงเสริมการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ เชน การสัมมนา การอภิปราย และสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยก็ยังเปด
คอรสพิเศษสําหรับประชาชนทั่วไป ท้ังน้ีเพ่ือรับรองความตองการนี้อีกดวย 
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ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุน 
 
Education System 

 

 
 

JAPAN  ALMANAC 2002 
 
3.2   ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส 

ระบบการศึกษาของฝรั่งเศสอาจจะเรียกวาเปนระบบการศึกษาที่รัฐใหฟรีท้ังหมด
ก็วาได เพราะโดยคุณคาเร่ืองประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิในการศึกษาและหนาท่ี
ของรัฐจะตองสนองตอบตอความตองการการศึกษาของประชาชนที่มีมาต้ังแตการปฏิวัติ
ใหญ ค.ศ. 1789 

โรงเรียนเกือบท้ังหมดจึงเปนของรัฐ โรงเรียนเอกชนก็มีบาง แตสวนใหญทํา
สัญญากับรัฐ และรัฐเปนผูจายเงินเดือนของครูในโรงเรียนเอกชนเหลาน้ี การศึกษา
ท้ังหมดจนถึงอุดมศึกษาเรียนฟรี สําหรับคนจนรัฐยังใหเงินเรียน อาจถือวาจางใหเรียนก็
ได เรียกวารัฐทุมเททุกอยาง สําหรับการศึกษาสําหรับคนฝรั่งเศสทุกคน 
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โครงสรางของการศึกษาซ่ึงปฏิรูปแลวมีดังน้ี 

ระบบการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส 

ระดับ   อายุโดยเฉลี่ย  (ป) 
มัธยมปลาย  17 ช้ันสุดทาย 
(Lycée)   16 ช้ัน 1 
   15 ช้ัน 2 
 
มัธยมตน  14 ช้ัน 3 
(Collège)  13 ช้ัน 4   

   12 ช้ัน 5 
   11 ช้ัน 6 
 
ประถมศึกษา  10  ช้ันกลาง 2  (cours moyen 2)  
     9  ช้ันกลาง 1  (cours moyen 1) 

  8  ช้ันเบื้องตน 2  (cours élémentaire 2) 
  7  ช้ันเบื้องตน 1  (cours élémentaire 1) 
  6  ช้ันเตรียมตัว   (cours préparatoir) 

 
อนุบาล   5  ช้ันเด็กโต   (La grande section) 
(Preschool)   4  ช้ันกลาง    (La moyenne section) 
    3  ช้ันเด็กเล็ก  (La petite section) 
 

โรงเรียนอนุบาล 
 ท่ีเรียกวาการศึกษากอนโรงเรียน (Preschool) หรืออนุบาล มีมาต้ังแต ค.ศ. 
1887 เปนการศึกษาสําหรับเด็กต้ังแตอายุ 2-6 ป การศึกษาชวงน้ีไมเปนการบังคับ แต
ประชาชนตองการมาก รอยละ 99 ของเด็กวัย 3 ปจะเขาการศึกษากอนโรงเรียน 

Orientation Cycle 

Observation Cycle 
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โรงเรียนอนุบาลจัดเปน 3 ช้ันเรียน คือช้ันเด็กเล็ก (La petite section) เด็กกลาง (La 
moyenne section) และเด็กโต (La grande section) วัตถุประสงคไมใชเพ่ือเรียนวิชาการ 
แตเพ่ือใหเด็กไดฝกการอยูรวมกัน พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการใชภาษา และเปนการ
สรางความประสานสอดคลองทางสังคม การศึกษาในระดับอนุบาลไมมีการสอน ความ
ใกลชิดระหวางครูกับเด็กอนุบาลจะทําใหทราบวาเด็กมีความบกพรองทางกายและจิตใจ
อยางใดบาง จะไดรับการแกไขแตเน่ิน ๆ จากการศึกษาพบวาการศึกษากอนโรงเรียนน้ีมี
ผลดีตอการศึกษาในโรงเรียน 
 เทศบาลรับผิดชอบในการกอสรางโรงเรียนอนุบาล การจายเงินเดือนครูท้ังหมด
เปนความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนประถมศึกษา 
 ต้ังแตมีการออกกฎหมายแฟรรียเม่ือ ค.ศ. 1881-1882 การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาศึกษาเปนการศึกษาภาคบังคับ เร่ิมเม่ือเด็กอายุ 6 ป ประถมศึกษาใชเวลา 
5 ป แบงเปน 3 วงจร 
 วงจรแรก  อายุ 1 ป   เรียกวาช้ันเตรียมตัว  (cours préparatoire) 

วงจรที่ 2  อายุ 2 ป   เรียกวาช้ันเบื้องตน  (cours élémentaire) 1 และ 2 
วงจรที่ 3  อายุ 2 ป   เรียกวาช้ันกลาง  (cours moyen) 1 และ 2 
ในชวง 3 ปแรกคือช้ันเตรียมตัวและช้ันเบื้องตน จะเช่ือมโยงกับการเรียนกอน

โรงเรียนในเรื่องทักษะพ้ืนฐาน  ใน 2 ปหลังก็พัฒนาทักษะเหลาน้ีใหสมบูรณข้ึน 
เทศบาลเปนผูรับผิดชอบในการกอสรางโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการเปนผูจาย

เงินเดือนครูท้ังหลาย 
โรงเรียนมัธยมตน (Collège) 

 โรงเรียนมัธยมตนหรือท่ีฝร่ังเศสเรียกวา collège น้ีมีประมาณ 7,000 โรง มี
นักเรียนอยูกวา  3 ลานคน การศึกษามัธยมตนใชเวลา 4 ป มี 2 วงจร วงจรละ 2 ป วงจร
แรกประกอบดวยช้ัน 6 กับช้ัน 5 เรียกวาวงจรสังเกตการณ (Observation cycle) วงจรท่ี 
2 ประกอบดวยช้ัน 4 กับช้ัน 3 (ตัวเลขยิ่งนอยหมายถึงช้ันท่ีสูงข้ึน เรียกวาวงจรแนะแนว 
(Orientation cycle) ต้ังแตป ค.ศ.1975 เปนตนมา เด็กท่ีตองการเขาเรียนช้ันมัธยมตน
สามารถเขาเรียนไดเลย ไมวาจะมีผล-สัมฤทธิ์การศึกษาเปนอยางไร เพราะวงจร
การศึกษาในวงจรตาง ๆ จัดใหยืดหยุนเช่ือมโยงไมใชกําหนดผลสัมฤทธิ์ตายตัวเปนป ๆ 
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ท้ังน้ีเพ่ือใหเวลาแกเด็กในการปรับตัว โดยวิธีน้ีมีเด็กเขาเรียนมัธยมตนเพิ่มข้ึนเกือบลาน
คน 
 โรงเรียนมัธยมตนรอยละ 80 เปนของรัฐ แตในนโยบายกระจายอํานาจจังหวัด 
(départements) เปนผูกอสรางโรงเรียน ซ้ือเคร่ืองมือบํารุงรักษาและดําเนินการ แต
กระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื่องครู โรงเรียนเอกชนสวนใหญก็ทําสัญญากับรัฐ  และรัฐเปน
ผูจายเงินเดือนครู 

โรงเรียนมัธยมปลาย (Lycée) 
 การเรียนมัธยมปลายมี 3 ช้ัน คือช้ัน 2 ช้ัน 1 และช้ันสุดทาย เม่ือสอบไดรับ
ประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือ Baccalauréat หรือเรียกส้ัน ๆ วา BAC ประเทศ
ฝร่ังเศสเนนเร่ืองใหเด็กฝร่ังเศส จบ BAC ใหมากท่ีสุด เม่ือได BAC แลวมีสิทธิเขาเรียน
อุดมศึกษาทุกคนโดยไมมีการสอบคัดเลือก โรงเรียนมัธยมปลายหรือ Lycée มี 3 
ประเภท คือ 
 โรงเรียนมัธยมปลายสายวิชาชีพ (Lycée professionnel) มีโรงเรียนชนิดน้ี
ประมาณ 1,300  แหง  เตรียมนักเรียนประมาณ  700,000  คน  เขาสูอุตสาหกรรมและ
บริการ 
 โรงเรียนมัธยมปลายสายสามัญและสายเทคโนโลยี ในการไดรับประกาศนียบัตร
มัธยมปลายสายสามัญ นักเรียนจะตองเลือกเรียนวิชาใดวิชาหน่ึงใน 3 วิชาคือ 1) อักษร
ศาสตร 2) วิทยาศาสตร  3) สังคมศาสตรและเศรษฐศาสตร  สวนประกาศนียบัตรมัธยม
ปลายสายเทคโนโลยี  นักเรียนเลือกเรียนเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ  
 ประเทศฝร่ังเศสต้ังเปาหมายวาภายในป ค.ศ.2000 เด็กฝร่ังเศสรอยละ 80 
จะตองจบการศึกษามัธยมตอนปลาย ซ่ึงในชวงทศวรรษ 1950 มีเด็กจบมัธยมปลายเพียง 
10%  ในป 1980 เพียง 30% และในป 1995  เพ่ิมเปน 75% 
 เขตการศึกษา (Académie) ซ่ึงท้ังประเทศมี 28 เขต เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสรางโรงเรียนมัธยมปลาย กระทรวงศึกษาธิการเปนผูจายเงินเดือนครูและกําหนด
โครงสรางของหลักสูตร 

อุดมศึกษา 
    อุดมศึกษาหรือการศึกษาหลังมัธยมปลายของประเทศฝรั่งเศสแบงเปน 3 ประเภท
ใหญๆ คือ 
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(1) การศึกษาระยะสั้น การศึกษาน้ีเนนการศึกษาวิชาชีพใชเวลา 2 – 3 ป 
หลังจากมัธยมศึกษา การศึกษาน้ีจัดในโรงเรียนมัธยมปลาย (Lycée) บางแหง และใน
สถาบันเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย  (Institut  Universitaire  de  Techniologie  =  
IUT) 

(2) การศึกษาระยะยาวในมหาวิทยาลัย  ทําปริญญาตรี  โท  เอก  ใชเวลา 3 – 
9 ป 

(3) Grandes Ecoles (โรงเรียนใหญ) หรือสถาบันการศึกษาช้ันสูงอันเปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะของประเทศฝร่ังเศส 
 ซ่ึงขยายความดังตอไปน้ี 

(1) การศึกษาระยะสั้น 
ประกาศนียบัตรชางเทคโนโลยีชั้นสูง เรียน 2 ป หลังจบมัธยมศึกษาสาย

เทคนิคหรือสายสามัญก็ได การศึกษาระดับน้ีมีใหเลือกกวา 90 แขนง เชน เกษตรกรรม 
วิศวกรรม การไฟฟา คอมพิวเตอร การส่ือสาร การบริหารบุคคล ศิลปกรรม ฯลฯ ปแรก
เรียนทฤษฎี ปที่สองเนนการปฏิบัติ จบแลวสามารถประกอบอาชีพไดทันที 

ปริญญาดานเทคนิค มหาวิทยาลัยสวนใหญจะต้ังสถาบันเทคโนโลยีของตน 
ไว เรียกวา สถาบันเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย (Institut Universitaire de               
Technologie = IUT) รับนักศึกษาท่ีจบมัธยมปลายมาเรียน 2 ป จบแลวไปทํางานหรือ
เตรียมเขาศึกษาตอไปในโรงเรียนช้ันสูง (Grandes Ecoles) 

(2) การศึกษาระยะยาว 
หมายถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัย ผูท่ีจบมัธยมศึกษาทุกคนมีสิทธิ์ศึกษา

โดยไมมีการสอบคัดเลือก 
การศึกษาแบงเปน 3 วงจร  (cycles) 

 วงจร 1  ป 1  เปนการศึกษาท่ัวไป 
   ป 2 
 วงจร 2 ป 3  จบสอบรับปริญญาตรี 
   ป 4  จบสอบรับปริญญาโท 
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 วงจร 3 เปนการศึกษาระดับสูงเฉพาะสาขาเพื่อใหเช่ียวชาญหรือเพ่ือ
ทําการคนควาวิจัย  เม่ือจบแลวมีสิทธิ์สมัครเรียนปริญญาเอก 

(3) Grandes Ecoles  (สถาบันการศึกษาชั้นสูง) 
โรงเรียนช้ันสูงเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกิดข้ึนในประเทศฝร่ังเศสต้ังแตคริส

ศตวรรษที่ 18 ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยท่ีต้ังมาต้ังแตสมัยกลางกําลังมีวิกฤตการณ 
กระทรวงตาง ๆ ไดต้ัง Grandes Ecoles ในแตละดาน โรงเรียนเหลาน้ีตองแขงขันกันสูง
จึงจะสอบเขาได Ecoles Normales  Supérieures  มีศิษยไดรับรางวัลโนเบลหลายคน  
(ประเวศ  วะสี, 2542, หนา 11-17) 

3.3      ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
การศึกษาในสหรัฐอเมริกาแตละมลรัฐจะควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน และ

วางแผนการศึกษาของตนเองโดยไมข้ึนกับรัฐบาลกลาง ทุกมลรัฐจะมีหนวยงาน
การศึกษาคลายกระทรวงศึกษาธิการ คอยกําหนดมาตรฐานตาง ๆ  แนะนําเงิน
งบประมาณอุดหนุนใหโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจากเงินภาษีท่ีเก็บไดจาก
ประชาชน และสมาคมตาง ๆ ในแตละมลรัฐ สําหรับการศึกษาภาคบังคับ นักเรียน
อเมริกันทุกคนจะเรียนฟรีไมวาจะอยูท่ีรัฐใด จนจบช้ันมัธยมศึกษา หรือ Grade 12 
สําหรับนักเรียนจากประเทศอ่ืนท่ีตองการเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ี
สหรัฐอเมริกา จะสมัครเขาเรียนไดในโรงเรียนเอกชนเทาน้ัน  เพราะสหรัฐอเมริกาจะไม
ออกวีซาใหนักเรียนตางชาติท่ีได 1-20 จากโรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
จากโรงเรียนของรัฐท่ีเรียกวา Public School การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจะมีขอ
แตกตาง กลาวคือถานักเรียนท่ีมีถิ่นฐานในมลรัฐหน่ึงจะขามมาศึกษาตอในระดับ
มหาวิทยาลัยในอีกมลรัฐหน่ึง จะตองเสียคาเลาเรียนแพงขึ้น ท่ีเรียกวา Out of States 
Tuition และถานักศึกษามาจากประเทศอื่นจะตองเสียคาเลาเรียนมากกวาข้ึนไปอีก ระดับ
การศึกษาของสหรัฐอเมริกามีหลายแบบแตท่ีนิยมคือ แบบ 6 – 3 – 3 และ 6 – 6 และ
พยายามจะใชแบบเดียวกันทั่วประเทศคือ แบบ 6 –3 – 3  หรือ  6 – 2 – 4 

ระดับอนุบาล  (Kindergarten / Preschool Education) 
ชีวิตการเรียนของเด็กอเมริกัน เร่ิมตนดวยโรงเรียนเตรียมอนุบาล หรือโรงเรียน

อนุบาลต้ังแตอายุประมาณ 3 ขวบ 
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ระดับประถมศึกษา  (Elementary Schools) 
 เด็กอเมริกันจะเขาเร่ิมเรียนอยางจริงจังเม่ืออายุ 6 ขวบบริบูรณ คือเขาเรียนในช้ัน 
Grade 1 ซ่ึงบานเราก็นับวาเปน ประถมศึกษาปท่ี 1 ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา 
จะจัดแบงออกเปน Grade 1 ถึง Grade 12 ซ่ึงโดยหลักการแลว จะจัดแบงออกเปน 3 
ชวง คือ ชวงท่ี 1 คือ Grade 1 ถึง Grade 6 หรือระดับประถมศึกษาศึกษา (Elementary 
School) 

ระดับมัธยมศึกษา (Junior High Schools / High Schools) 
 ชวงท่ี 2 คือ Grade 7 และ Grade 8 หรือระดับมัธยมตน (Junior High Schools)  
และชวงท่ี 3 คือ Grade 9 ถึง Grade  12 เปนระดับมัธยมปลาย (Senior High Schools) 
โดยท่ัวไปสําหรับเด็กท่ีเขาเร่ิมเรียนตามปกติและเรียนตอเน่ืองไปโดยไมขาดตอน จะ
สําเร็จการศึกษา Grade 12 เม่ืออายุประมาณ 18 ป ซ่ึงนับวาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยม
ปลาย นักเรียนในระดับน้ีตองเรียนวิชาพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และอาจตองเรียนภาษาตางประเทศหรือพลศึกษาดวย 
นักศึกษาตางชาติท่ีเขาไปเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีจํานวนไมมาก
นัก และสวนใหญจะเขาเรียนในโรงเรียนประจําของเอกชน หรือ Boarding School 
เน่ืองจากโรงเรียนรัฐบาลสวนใหญไมสามารถจัดหาหอพักใหได โดยท่ัวไปนักเรียนไทย
สวนใหญท่ีไปเรียนตอในระดับน้ีมักสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 แลว  และไป
เขาเรียนตอ Grade 10 ในสหรัฐอเมริกา 

ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) 
 สถาบันระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีมากมายกวา 3,000 แหง ท้ังของมลรัฐ
และเอกชน โดยสถาบันในระดับอุดมศึกษา จะแยกออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

1. วิทยาลัยแบบ 2 ป หรือวิทยาลัยชุมชน (Junior Colleges และ 
Community Colleges) นักศึกษาท่ีเรียนในวิทยาลัย Junior และ Community Colleges 
สามารถเลือกเรียนไดใน 2  หลักสูตร  คือ 

1.1 Transfer Track เปนหลักสูตรท่ีเปนวิชาพ้ืนฐาน 2 ปแรกของการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะลงเรียนรายวิชาบังคับ (General Education 
Requirements) เปนเวลา 2 ป จากนั้นนักศึกษาสามารถโอนหนวยกิต (Transfer) ไป
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มหาวิทยาลัยท้ังของมลรัฐและเอกชนเพื่อศึกษาตอในระดับป 3 โดยท่ีเกรดเฉลี่ยท่ี
นักศึกษาทําไดในระหวาง 2 ปน้ี จะเปนตัวกําหนดวานักศึกษาจะไดรับการตอบรับเขา
มหาวิทยาลัยท่ีอยูในอันดับยากงายเพียงใด 

1.2 Terminal / Vocational Track เปนหลักสูตรอนุปริญญาสายวิชาชีพ 
หลังจาก   2 ปแลวนักศึกษาจะไดรับวุฒิอนุปริญญา (Associate Degree) ทางสาขาวิชา
ท่ีเลือก อาทิเชน คอมพิวเตอร  เลขานุการ  เขียนแบบ  เปนตน 

2. วิทยาลัย (Colleges) เปนสถาบันระดับอุดมศึกษาหลักสูตร 4 ป เปดสอนใน
สาขา  วิชาตาง ๆ วิทยาลัยหลายแหงเปดสอนถึงระดับปริญญาโท วุฒิบัตรระดับปริญญา
ตรีและโทจาก College  ท้ังของมลรัฐและเอกชนในสหรัฐอเมริกา  มีศักด์ิและสิทธิ์
เทียบเทามหาวิทยาลัยทุกประการ 

3. มหาวิทยาลัย (University) เปนสถาบันระดับอุดมศึกษาท่ีเปดสอนระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไป  มหาวิทยาลัยสวนใหญจะเปดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกในสาขาตาง ๆ 

4. สถาบันเทคโนโลยี (Institute of Technology) เปนสถาบันท่ีเปดสอน
ต้ังแตระดับปริญญาตรี และอาจเปดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบัน
เทคโนโลยีสวนใหญจะมุงเนน ท่ีการสอนในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เงื่อนไขการรับเขาเรียน 
มัธยมศึกษา 

 นักเรียนจากตางประเทศสามารถศึกษาตอในระดับมัธยมในโรงเรียนของ
เอกชนเทาน้ัน ไมสามารถเขาเรียนในสถาบันของรัฐบาลได  เง่ือนไขอื่น ๆ เชนเกรด
เฉลี่ยและคะแนน TOEFL แตกตางออกไปตามสถาบัน 

วิทยาลัย 
วิทยาลัยสวนใหญตองการนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ย 2.0 ข้ึนไป และคะแนน 

TOEFL 480 – 500  ข้ึนไป 
มหาวิทยาลัย สําหรับปริญญาตรี 

สถาบันสวนใหญตองการนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ข้ึนไป และคะแนน 
TOEFL 500 ข้ึนไป 
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มหาวิทยาลัย สําหรับปริญญาโทและเอก 
เกรดเฉลี่ย 3.0 ข้ึนไป และคะแนน TOEFL ไมตํ่ากวา 500 นักศึกษาท่ีจะ

สมัครในโปรแกรม MBA สวนใหญจะตองใชคะแนน GMAT ซ่ึงจะนํามาคํานวณกับเกรด
เฉลี่ยปริญญาตรี สวนนักศึกษาท่ีสมัครปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาอื่น ๆ สวน
ใหญจะตองสอบ GRE (Graduate Record Examination) 

ปการศึกษา 
 ปการศึกษาในสหรัฐอเมริกา (Academic Year) จะเร่ิมประมาณเดือนกันยายนถึง
พฤษภาคม  ซ่ึงมีกําหนดภาคเรียนแตกตางกันออกไปดังน้ี 

ระบบ Semester 
 เปนระบบที่นิยมใชมากท่ีสุด ในระยะเวลาหนึ่งปจะประกอบดวย 2 Semesters 
และ 1 – 2 Summer  Sessions  แตละ  Semester  ยาวประมาณ 16 สัปดาห  ดังนี้ 

-  Fall  Semester 
    เปดประมาณปลายสิงหาคม – กลางธันวาคม 

-  Spring Semester 
เปดประมาณตนมกราคม – เมษายน  (บางคร้ัง  Summer  Session  จะแบง 

คร่ึงเปน  2 ชวงส้ันๆ) 
-  Summer Session 

 เปดประมาณกลางพฤษภาคม – สิงหาคม 
ระบบ Quarter 

 ในหน่ึงปแบงออกเปน 4 Quarter แตละ Quarter ใชเวลาเรียนประมาณ 10 
สัปดาห  ดังนี้ 

-  Fall Quarter 
 เปดประมาณกลางกันยายน – ธันวาคม 

-  Winter Quarter 
 เปดประมาณมกราคม – กลางมีนาคม 

-  Spring Quarter 
 เปดประมาณตนเมษายน – กลางมิถุนายน 



EF 303 219 

-  Summer Quarter  
 เปดประมาณกลางมิถุนายน – สิงหาคม 

ระบบ Trimester 
 ใน 1 ป  แบงภาคการศึกษาดังน้ี 

-  First Trimester 
 เปดประมาณกันยายน – ธันวาคม 

-  Second Trimester  
 เปดประมาณมกราคม - เมษายน 

-  Third Trimester 
 เปดประมาณพฤษภาคม – สิงหาคม 

ระบบ 4 – 1 – 4  
 เปนระบบใหมท่ีใชในสถานศึกษาราว 8% ในสหรัฐอเมริกาแบงปการศึกษา
ออกเปน 2 ภาคใหญ คั่นดวยภาคเรียนส้ัน ๆ ท่ีเรียกวา Interim เพ่ือใหนักศึกษาไป
ทําการคนควาดวยตนเองหรือออก Field Trip แบงภาคเรียน ดังน้ี 

-  Fall Semester 
 เปดประมาณปลายสิงหาคม - ธันวาคม 

-  Interim  
 เปดประมาณเดือนมกราคม  (1 เดือน) 

-  Spring Semester 
 เปดประมาณเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 

หลักสูตร “ไรพรมแดน” 
 ในสหรัฐอเมริกาน้ัน การจัด Home School ถือเปนการ “ทวงสิทธิ์” ข้ันพ้ืนฐาน
ตามรัฐธรรมนูญ ดังตัวอยางกรณีการฟองรองในช้ันศาลกรณีหน่ึงเม่ือป ค.ศ. 1925 
ระหวางหนวยงาน  การศึกษาของรัฐท่ีกลาวหาวาพอแมครอบครัวหน่ึงไมมี “สิทธ์ิ” ใน
การสอนลูกเองอยูกับบาน โดยศาลตัดสินใหพอแมครอบครัวน้ันเปนฝายชนะ โดยคํา
พิพากษาของศาลตอนหน่ึงไดประกาศถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญวา 
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 “ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคลที่รัฐพึงยึดถืออยางม่ันคงประการ
หน่ึง คือความเช่ือวารัฐไมมีสิทธิหรืออํานาจในการหลอหลอมเด็กโดยการบีบบังคับใหเด็ก
ตองไดรับการศึกษาในแบบที่รัฐตองการจากสถานศึกษาท่ีรับจัดใหเทาน้ัน รัฐไมใช
เจาของชีวิตเด็ก และดังน้ันครอบครัวท่ีเลี้ยงดู ทะนุถนอมเด็กแตละคนมา จึงมีสิทธิและ
รับผิดชอบในการเตรียมเขาเหลาน้ันใหเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมดวย” 
 อยางไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวในการออกกฎหมายรองรับ การจัดโรงเรียนใน
บาน ในสหรัฐอเมริกาเพ่ิงเกิดข้ึนอยางจริงจังในชวง 20 ปน้ีเอง โดยในป ค.ศ. 1980 มี
เพียง 3 มลรัฐท่ีมีกฎหมายอนุญาตใหมีการจัดโรงเรียนในบานไดอยางเปนทางการ แต
ในชวงเวลาเพียง 10 กวาป มลรัฐตาง ๆ ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขในเร่ืองน้ีไปอยาง
รวดเร็ว จนในปจจุบันท้ัง 50 มลรัฐในสหรัฐอเมริกา ไดมีกฎหมายอนุญาตอยางเปน
ทางการ หรือมีการผอนปรนใหมีการจัดโรงเรียนในบานไดท้ังส้ิน 
 ลักษณะการออกกฎหมายยังมีความหลากหลายอยูมากในแตละมลรัฐของ
สหรัฐอเมริกา ข้ึนอยูกับเจตนารมณวาจะมีการกํากับดูแลในเรื่องน้ีอยาง  “เขม”  เพียงไร  
เชน 

• บางมลรัฐมีการกําหนดเพียงใหพอแมมีหนังสือแสดงเจตจํานง (Notice of 
Intent) ท่ีจะสอนลูกอยูกับบานใหหนวยงานของรัฐรับทราบก็พอ 

• บางมลรัฐมีการกําหนดคุณสมบัติของพอแมท่ีจะทําหนาท่ีครู เชน ตองมี
การศึกษาระดับปริญญา หรือไมตํ่ากวามัธยมปลายหรือตองมีการศึกษาสูงกวาระดับท่ี
สอนลูกไมตํ่ากวา 4 ป  เปนตน 

• บางมลรัฐมีการกําหนดรายวิชาพ้ืนฐานที่จะตองทําการสอนตลอดจน
กําหนดใหมีการยื่น  “หลักสูตรและแผนการสอน”  ใหหนวยงานของรัฐเห็นชอบ 

• บางมลรัฐมีการกําหนดใหมี “การตรวจเย่ียมตามบาน” (Home visit) โดย
ครูท่ีอยู ใกลเคียงเพื่อสอดสองดูแลคุณภาพ 

• บางมลรัฐมีการกําหนดใหมีการสอบวัดมาตรฐานความรูของเด็กอยางเปน
ระบบ เชน สอบปเวนป  หรือสอบท่ีระดับช้ันบางช้ัน  เปนตน 
 ในภาพรวมนั้นอาจกลาวไดวา การดําเนินการสอบแบบ Home School ใน
สหรัฐอเมริกาน้ัน สามารถกระทําไดโดยมีกฎหมายรองรับลักษณะใดลักษณะหน่ึงซ่ึงมี
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ลักษณะแตกตางกันไปในแตละมลรัฐ มลรัฐสวนใหญมีการยอมรับสถานะทางกฎหมาย
ของ “โรงเรียนในบาน” อยางเปนทางการ  (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2543, หนา 30 - 32) 
 ผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบวา พอแม Home School ถึงรอยละ 71 ใช
หลักสูตรท่ีคิดข้ึนเอง โดยพอแมเปนคน “เลือก – สรร – ปน – แตง” เน้ือหาสาระ
ตลอดจนหนังสือหนังหาและส่ือตาง ๆ ท่ีจะใชดวยตนเอง ในขณะที่พอแม Home School 
อีกรอยละ 24 เลือกท่ีจะใชหลักสูตรสําเร็จรูปท่ีกระทรวงหรือหนวยงานการศึกษาของรัฐ
หรือภาคเอกชนพัฒนาขึ้น ซ่ึงในสหรัฐอเมริกามีตัวอยางหลักสูตรเหลาน้ีใหพอแมเลือกได
มากมาย 
 พอแม Home School ในสหรัฐสวนใหญจึงตองเปน “นักคนควา” ไปดวยในตัว
เพื่อเสาะหาขอมูลมาสรางหลักสูตรใหลูก ๆ ผลการสํารวจพบวาพอแมเหลาน้ีกวารอยละ 
50  ไปหองสมุดเดือนละ 3 – 5 คร้ัง 
 นอกจากน้ีในบางพื้นท่ีหรือบางมลรัฐพอแมท่ีประสงคจะจัด Home School ยัง
สามารถสมัครเปนสมาชิก “โรงเรียนแมขาย” ท่ีใหบริการวางแผนหลักสูตร และการ
สนับสนุนทางวิชาการแกพอแมท่ียังอาจเควงควางไมทราบจะเร่ิม “วางหลักสูตร” 
อยางไร ก็สามารถใชบริการจากโรงเรียนลักษณะพิเศษเชนน้ีได โดยหลักสูตรของ
โรงเรียนแมขาย Home School ประเภทนี้ก็มักจะนําเอากรอบหลักสูตรของทางการมลรัฐ
น้ัน ๆ มาดัดแปลงปรับปรุงใหเหมาะกับความตองการและปรัชญาแนวคิดแบบ  Home 
School  มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

 

            ตัวอยางโรงเรียนหรือหนวยงานท่ีใหบริการจัดหลักสูตร 

แกครอบครัว  Home School 

 

• Calvert School มลรัฐ Maryland สหรัฐอเมริกา (www.jhu.edu/∼calvert) 

• Clanlara Home School – Based Education Program มลรัฐ Michigan สหรัฐอเมริกา  (www.clonlara.org) 

• Curriculum By Grade and Subject (ใหบริการขอมูลอยางเดียว) (www.e-bus.com/curricul.htm) 

• Oak Meadow School มลรัฐ Vermont สหรัฐอเมริกา (www.oakmeadow. com) 

• Sycamore tree Center for Home Education  มลรัฐ Californai  สหรัฐอเมริกา  (www.sycamoretree.com) 

• Upattinas School and Resource Center มลรัฐ Pennsylvania  สหรัฐอเมริกา  (www.chesco.com/upatt:nas) 

http://www.jhu.edu/#calvert�
http://www.clonlara.org/�
http://www.e-bus.com/curricul.htm�
http://www.oakmeadow.com/�
http://www.sycamoretree.com/�
http://www.chesco.com/upatt:nas�
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 ในกรณีของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะเห็นไดวา พอแมผูปกครองมีทางเลือก
ในการพัฒนาหลักสูตร Home School ของตนทั้งแบบท่ีใชหลักสูตรสําเร็จรูปของทางการ
แบบท่ีพัฒนาข้ึนเองและแบบที่กึ่งอิงกรอบ กึ่งพัฒนาเองโดยการไปสมัครเปนสมาชิกของ
โรงเรียนหรือสถาบันที่จัดบริการเปนพิเศษใหแกครอบครัว  Home School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอคนพบจากการสํารวจในสหรัฐอเมริกาที่นาสนใจอีกประการหน่ึงก็คือ 
ครอบครัว Home School ถึงรอยละ 84 ใชคอมพิวเตอรในการจุดประกายการ 
 ขอคนพบจากการสํารวจในสหรัฐอเมริกาท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึง ก็คือ
ครอบครัว Home School ถึงรอยละ 84 ใชคอมพิวเตอรในการจุดประกายการเรียนรูให 
ลูก ในขณะท่ีสถิติโดยเฉลี่ยมีครอบครัวอเมริกันท่ีมีคอมพิวเตอรใชเพียงรอยละ 26 
เทาน้ัน 
 
 ขอคนพบจากการสํารวจในสหรัฐอเมริกาท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึง ก็คือ
ครอบครัว Home School ถึงรอยละ 84 ใชคอมพิวเตอรในการจุดประกายการเรียนรูให
ลูก ในขณะที่สถิติโดยเฉลี่ยมีครอบครัวอเมริกันท่ีมีคอมพิวเตอรใชเพียงรอยละ 26 
เทาน้ัน 
 

ประสบการณเสริมการเรียนรูสําหรับเด็ก Home School 
 

• อานหนังสือ 

• เขียนจดหมายถึงเพ่ือน ญาติ 

• ออกกําลังกาย  เลนกีฬาสารพัดประเภท 

• เรียนรู ฝกหัดการปฐมพยาบาล 

• จดไดอารี บันทึกการเดินทาง 

• ประดิษฐส่ิงของตาง ๆ ของวัสดุในบาน / วัสดุท่ีหาไดงาย 

• งานศิลปะ  วาดภาพตาง ๆ  

• งานบาน  เชน  ทํากับขาว  เย็บผา  ทําความสะอาดบาน 

• ฟงดนตรี  เลนดนตรี 

• ทําสวน 

• เท่ียวไปในธรรมชาติ 

• กิจกรรมครอบครัว 

• หารายไดจากการขายของ / ทําโครงการพิเศษใหพอแม 

• ไปบริจาคส่ิงของ / เล้ียงอาหารคนชรา เด็กดอยโอกาส 

• เก็บขยะตามชายหาด สถานท่ีทองเท่ียว 

• เล้ียงนอง 
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(สํานักนายกรัฐมนตรี, 2543,  หนา 95-105) 

             ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูนอกบาน 
 

• พิพิธภัณฑประเภทตาง ๆ ใหเด็กเขียน  เลาส่ิงท่ีพบเห็น 

• โบราณสถานใหเด็ก ๆ หาขอมูลจากหนวยงานทองเที่ยวเกี่ยวกับวัดและสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตรตาง ๆ  

• สวนสัตว ใหเด็กเขียนชื่อสัตว และจับคูกับภาพถายสัตวตาง ๆ ท่ีถายมา 

• ดูนก ใหระบุชื่อนกชนิดตาง ๆ  

• สํารวจประเภทของหินและแรธาตุ                                                                      
      แหลงทองเท่ียวทางนิเวศวิทยา เชน ภูเขา น้ําตก ชายทะเล ปาชายเลน ใหเด็กๆ หัด 
      สังเกตลักษณะตนไม สัตว แมลง หัดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระบบนิเวศวิทยา  
      แตละระบบ 

• สถานท่ีท่ีจะใหเห็นผูใหญอาชีพตาง ๆ ท่ีนาสนใจกําลังทํางานอยูจริง ๆ เชน สถานีวิทยุ 
โทรทัศน สนามบิน สถานท่ีกอสราง อูซอมเรือ อูซอมรถ ศาล โรงพิมพ รานวาดภาพ 

สรุปลักษณะกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ Home School 
 

• สวนใหญแมทําหนาท่ีเปนผูสอน 

• สวนใหญสอนแตลูกของตนเอง 
• สวนใหญใชเวลาสอนประมาณ 20 – 30 ชั่วโมงตอสัปดาหหรือวันละประมาณ 5 ชั่วโมง 

• สไตลการสอนมีหลากหลายตั้งแตแบบประเพณีนิยมท่ีมีตารางสอนและแผนการสอน ชัดเจนไป
จนถึงแนวการสอนแบบไมมีโครงสรางชัดเจน โดยใหเด็กเปนผูมีสวนสําคัญในการกําหนดสาระ
ทิศทาง  และอัตราความเร็วในการเรียน  (Self – directed Learning) 

• ครอบครัวจํานวนมากมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูท่ีหลากหลายใหลูกของตน เชน การ
รวมกิจกรรมกับชุมชน โบสถ กลุมลูกเสือและเนตรนารี การทัศนศึกษารวมกับครอบครัว  
Home School อื่น ๆ  การพิพิธภัณฑ  การไปเยี่ยมบานคนชรา  เปนตน 

• สวนใหญมีการสรางเครือขายพอแม Home School ในละแวกใกลเคียงไปจนถึงระดับชาติ
เพ่ือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในสวนองคกรระดับชาติท่ีมีบทบาทสําคัญไดแก National Home 
Education Research Institute และ Home School Legal Defense of Amarica ซึ่งมี
บทบาทท้ังในเชิงวิชาการและการ 

• ดําเนินการทางกฎหมายตามลําดับ 



                                                                                           EF 303 
 
224 

 ในภาพรวมของการออกกฎหมายรองรับการจัด Home School ในสหรัฐอเมริกา 
อาจสรุป ไดดังน้ี 

• ใน 37 มลรัฐ มีกฎหมายท่ีระบุและอนุญาตใหมีการจัด “โรงเรียนในบาน” ได 
ภายใตเง่ือนไขขอกําหนดตาง ๆ กัน  อีก 12 มลรัฐยอมใหจัดในฐานะ “โรงเรียน
เอกชน” 

• ในมลรัฐเหลาน้ีสวนใหญยอมใหพอแมท่ีมีการศึกษาแคระดับมัธยมปลาย
สามารถจัด   โรงเรียนในบานได  ยกเวนมลรัฐ North Dakota  ท่ีกําหนดใหพอแมตอง
สอบวิชาครูดวย 

• ประมาณ 2 ใน 3 ของมลรัฐเหลาน้ีมีการกําหนดการสอนมาตรฐานความรู เชน 
Colorado และ Georgia กําหนดใหสอบปเวนป Tennessee กําหนดใหสอบท่ี Grade 2, 
3, 6, 8, 10 Virginia  กําหนดใหสอบทุกปและตองได  Percentile  40  ข้ึนไป 

• มี 4 มลรัฐท่ีพอแมมีเพียง Notice of Intent วา จะสอนลูกอยูกับบาน อีก 3 มล
รัฐท่ีพอแมไมตองแจงอะไรเลย 

• มี 4 มลรัฐท่ีกําหนดใหมีการใหความเห็นชอบจากมลรัฐและการติดตาม
ตรวจสอบการเรียนในบานจากเจาหนาท่ีของมลรัฐ 

บางมลรัฐ เชน Washington, lowa มีการกําหนดใหโรงเรียนของมลรัฐ ข้ึน
ทะเบียนเด็ก Home School  เปนนักเรียนบางเวลา  เพื่อประโยชนในการสงเสริมการ
เรียนรูและการประเมินผล 
 อยางไรก็ตาม ในทามกลางความหลากหลายของการออกกฎหมายและระเบียบ
รองรับเร่ือง Home School น้ี ส่ิงท่ีเปนแนวโนมรวมในสหรัฐอเมริกาก็คือ แนวโนมการ
ผอนคลายการควบคุมจากมลรัฐ โดยผอนคลายจากการควบคุม Process มาเปนการคุม
ท่ี Product แทนหรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ การกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักสูตรก็ดี 
คุณสมบัติของพอแมในฐานะครูก็ดี มีแนวโนมจะคอย ๆ ถูกผอนคลายลงไป โดยมลรัฐ
สวนใหญจะมีแนวโนมท่ีจะใชเร่ือง Standard testing เขามาเปนเคร่ืองมือในการประกัน
คุณภาพเปนสําคัญ  (สํานักนายรัฐมนตรี, 2542, หนา 46-47) 
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3.4   ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ 
การศึกษากอนประถมศึกษา  (Preschool Education) 
เปนระยะการศึกษากอนระดับประถมศึกษาศึกษา ระดับน้ีบางทีเราเรียก Nursery 

school หรือ Kindergarten จะรับเด็กอายุ 2-5 ป สวนใหญ เอกชน องคกร สมาคม เปนผู
ต้ังข้ึนเปนการศึกษาเพ่ือเตรียมเด็กกอนเขาประถมศึกษา 

การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Education) 
 เปนการศึกษาภาคบังคับเร่ิมต้ังแตอายุ 6 ป จนกระทั่งอายุ 11 ปเต็ม ยางเขา 12 
ป การประถมศึกษาน้ีแบงออกไดเปน 2 ระดับ คือ 

1. โรงเรียนประถมศึกษาตอนตน (Infant school) หรือระดับเตรียมประถม 
(Pre-Preparatory School) ต้ังแตอายุ 5-7 ป มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมความเจริญดาน
รางกาย ฝกหัดการพูด  สงเสริมศีลธรรมจรรยา  สติปญญา  รางกายและสุขภาพอนามัย 

2. โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย (The Junior School) ต้ังแตอายุ 8 -11 ป 
หลักสูตรของโรงเรียนสงเสริมในดานกิจกรรมและประสบการณมากกวาจะสงเสริมให
ความรูและหลักความจริงตาง ๆ จากการศึกษาแบบเกาท่ีแบงเน้ือหาวิชาออกจากกันน้ัน
เปลี่ยนแปลงใหมมาเปนการรวบรวมวิชาตาง ๆ อยูในหัวขอน้ัน ใหมีวิชาท่ีตองฝกหัด
ทักษะในการอานเขียนและเลขคณิตเพ่ือเตรียมตัวสอบ “สิบเอ็ดบวก” (Eleven school) มี
ขอสอบภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และการทดสอบสติปญญา ผลการสอบน้ีจะเปน
เคร่ืองช้ีชะตาวาเด็กจะไดเรียนตอมัธยมศึกษาในโรงเรียนประเภทใด และเปนหลัก
โดยท่ัวไปวาหากเด็กคนไหนสอบ “สิบเอ็ดบวก” ไมได ก็จะมีโอกาสนอยมากที่จะเรียนตอ
มหาวิทยาลัย 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education) 
 เปนการศึกษาภาคบังคับ เด็กจะตองเรียนในโรงเรียนมัธยมอีก 5 ป จึงจะจบ
การศึกษา ภาคบังคับ เรียกวา สอบได O – Level ถาตองการเรียนตอในมหาวิทยาลัย 
ตองเรียนใหไดช้ันมัธยมปท่ี 7 (คือเรียนมัธยม 7 ป) จะได General Certificate of 
Education หรือ ประกาศนียบัตร G.C.E. 
 โรงเรียนมัธยม มีหลายประเภท ดังน้ี 
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1. โรงเรียนมัธยมสายวิชาการ (The Secondary Grammar School) เปน
โรงเรียนที่เตรียมคนเขาศึกษาตอในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรการเรียน 7 ป 
จะเนนในเร่ืองวิชาการ สงเสริมในดานความคิด ความเฉลียวฉลาด และสติปญญา 
นักเรียนสวนมากเม่ือเรียนจบจะเอาประกาศนียบัตร G.C.E. นักเรียนมีอายุ 15-18 ป จึง
จะมีสิทธิ์สอบ คนอายุนอยกวาจะตองไดรับอนุญาตเปนพิเศษ 

2. โรงเรียนมัธยมสายอาชีวศึกษา (Secondary Technical School) โรงเรียน
มัธยมประเภทน้ี พัฒนามาจากโรงเรียน Junior Technical School รับนักเรียนที่มีอายุ
ต้ังแต 11 ปข้ึนไป เนนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รับเฉพาะผูท่ีไดคะแนนความ
ถนัดทางชางในระดับสูงเทาน้ัน 

3. โรงเรียนมัธยมสายใหม (Secondary Modern School) เปนโรงเรียนมัธยมที่
มีนักเรียนมากท่ีสุด โรงเรียนประเภทนี้ มีการคนควาความสามารถพิเศษ สงเสริมดาน
ทักษะ ฝกหัดความรับผิดชอบ ความเปนพลเมืองดี สงเสริมกิจกรรม หลักสูตรการเรียน 4 
ป นักเรียนจะอยูในโรงเรียนจนอายุ 15 ป เด็กนักเรียนพวกน้ีมีสติปญญาตํ่ากวา 2 พวก
แรก แตกตางจากโรงเรียนประเภทอื่นตรงที่เปนโรงเรียนสหศึกษา (Co – Education) 

4. โรงเรียนมัธยมแบบประสม (Comprehensive School) ในบางคร้ังโรงเรียน
มัธยมอาจจะจัดใหมี 2 โครงการ คือ มีท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ ในอังกฤษมีการรวม
โรงเรียนทั้ง 3 ประเภท คือ โรงเรียนมัธยมสายวิชาการ สายอาชีพ และสายใหม ถามีการ
รวม 2 ประเภทเขาเปนโรงเรียนเดียวกัน เรียกวา Bilateral School ถาโรงเรียนเหลาน้ีจัด
ใหมีหลักสูตร 3 แขนงวิชาข้ึนไปเรียกวา Comprehensive School การรวมโรงเรียนเขา
ดวยกัน นับวาเปนการประหยัดเงินงบประมาณ ปจจุบันโรงเรียนมัธยมแบบประสมกําลัง
ได รับความนิยมเพิ่มขึ้น เพราะผูเ รียนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสามารถที่แตกตางกัน 

5. โรงเรียนมัธยมของเอกชน (Public School) รับนักเรียนต้ังแตอายุ 13 ปข้ึน
ไปท่ีสอบผาน CEE แลวเขาศึกษาตอ โรงเรียนมัธยมเอกชนสวนมากเปนมูลนิธิหรือเปน
สถานประกอบการ  ท่ีมิไดหวังผลกําไร โดยรายไดของโรงเรียนมาจากคาธรรมเนียมการ
เรียนและเงินบริจาค จึงมีความเปนอิสระในการตัดสินวาส่ิงใดจะเปนประโยชนทาง
การศึกษาสูงสุดแกนักเรียน โรงเรียนประเภทนี้มีใหเลือกท้ังแบบหญิงลวน ชายลวน หรือ
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สหศึกษา ท้ังแบบประจําและไปกลับ มีบางแหงท่ีเปด  สอนเฉพาะนักเรียนที่มีพรสวรรค
พิเศษ เชน ทางกีฬาและดนตรีดวย แตขอดีของการศึกษาในโรงเรียนเอกชนคือ 

- การจัดช้ันเรียนจะเล็กกวาโรงเรียนรัฐบาล จึงทําใหครู  ผูดูแลเอาใจใสนัก 
เรียนไดอยางใกลชิด 

- โรงเรียนจะพัฒนานักเรียนแตละคนใหสามารถ   แสดงถึงการมีศักยภาพ 
สูงสุดท่ีมีอยูใหปรากฏเดนชัด 

- เนนหนักทางดานวิชาการและความมั่นใจในการเขาวางตัวในสังคม 
- โรงเรียนพรอมท่ีจะเปนผูนําในการพัฒนาส่ิงแปลกใหมในวงการการศึกษา  

และมีอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย  โดยครูผูสอนไดรับการคัดเลือกเปนอยางดี 
- สนับสนุนกิจกรรมทางดานกีฬาหลายประเภท เชน รักบี้ ฟุตบอล ฮอกกี้ 

วายนํ้า  พายเรือ  ข่ีมา  เรือใบ  กอลฟ  และอื่น ๆ  เปนตน 
- เนนพัฒนาความสามารถ ในการรูจักพ่ึงตนเอง  การใชชีวิตรวมกับผูอื่น 

ประสานงาน  และการทํางานโดยพรอมเพรียงกัน 
- ฝกใหนักเรียนเปนผูรูจักหนาท่ี มีความรับผิดชอบ   มีวินัย  ซ่ือสัตย และมี 

ระเบียบเครงครัดเปนสําคัญ 

ระบบโรงเรียนประจําในอังกฤษ นักเรียนท่ีมีอายุนอยจะตองอยูในกฎเกณฑท่ี
เขมงวดและจะถูกฝกฝนใหมีความรับผิดชอบในการทําประโยชนใหกับหอพัก สวน
นักเรียนท่ีมีอายุมากกวาจะไดรับการฝกฝนใหเปนผูนําดวยการไดรับสิทธิพิเศษ และมี
ความเปนอิสระมากข้ึน 
 ในระดับมัธยม กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตรของอังกฤษ กําหนดใหมี
การสอบวัดผลความรูและความสามารถของเด็ก การสอบจะจัดโดยคณะกรรมาธิการ
อิสระ ซ่ึงมี 5 คณะ  ผลการสอบดังกลาวจะนําไปใชในการสมัครเขาในระดับอุดมศึกษา
ตอไป การสอบนี้มี 2 ประเภท คือ 

-  GCSE  (General Certificate of Secondary Education) 
การสอบระดับน้ีจะสอบเม่ือเด็กมีอายุประมาณ 16 ปข้ึนไป นักเรียนเลือกสอบ

ประมาณ 8-12 วิชา เชน วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร สังคมศึกษา 
ภาษาตางประเทศ ศิลปะ เปนตน และผลการสอบจะแบงเปน 7 ระดับ คือ Grade A, B, 
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C, D, E, F, G ผูท่ีสอบได Grade C ข้ึนไปจึงจะถือวาสอบผาน นักเรียนที่สอบ GCSE 
จนไดรับวุฒิบัตรสามารถเขาศึกษาตอใน   หลักสูตรสายสามัญ “A”  Level  ไดหรือ
หลักสูตรสายวิชาชีพ  Advanced  GNVQ  อีก 2 ป 

-  GCE  A  Level  (GCE  Advanced)  
เปนการสอบวัดผลความสามารถทางวิชาการของเด็กท่ีมีอายุต้ังแต 16 ปข้ึนไป 

วิชาท่ีสอบมีใหเลือก 50 กวาวิชา สวนใหญจะสอบ 2 – 3 วิชาท่ีมีความสัมพันธกันคือ
ทางดาน Science หรือทางดาน Humanity ผลการสอบมี 5 ระดับคือ A, B, C, D, E แต 
Grade ท่ีไดท้ัง 5 ถือวา    สอบผานท้ังหมด มหาวิทยาลัยสวนใหญพิจารณารับผูท่ีมีผล
การสอบในระดับ C ข้ึนไป บางแหงอาจรับเฉพาะผูท่ีไดคะแนนระดับ A และ B ผลสอบ 
GCE “A” level น้ี จะเปนเกณฑท่ีสถานศึกษาใชในการพิจารณารับนักเรียนเขาศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรี  โดยกําหนดดังน้ี 

- แบบ 5 วิชา   นักเรียนจะตองมีคะแนนสอบ  GCSE 3 วิชา   และ GCE “A”  
Level 2 วิชา 

- แบบ 4 วิชานักเรียนจะตองมีคะแนนสอบ    GCSE 1 วิชา    และ GCE “A”  
Level  3 วิชา 

- การสอบ GCSE, GCE “A” level จะสอบประมาณ เดือนมิถุนายน ถึงเดือน 
กรกฎาคม 

ปจจุบันเร่ิมต้ังแตป 2000 ไดมีการปรับปรุงโครงระบบการเรียน A Level ใหมี
ความคลองตัวและยืดหยุนขึ้น  โดยแบงวิชาใหเลือกเรียนเปน 3 กลุม คือ 

- A  Level  (Advanced  Level)  
- AS  Level  (Advanced  Subsidiary  Level)  
- Vocational  A  Level  
นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจในการเรียนตอ

ระดับอุดมศึกษา โดยท่ัวไปการเรียน A Level จะใชเวลาประมาณ 2 ป นักเรียนที่จบ A 
Level จะใชเวลาเรียนระดับปริญญาตรีเพียง 3 ป  (สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาตอ
ตางประเทศ, 2541, หนา 94-95) 
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education) 
 การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและ College of Higher Education อยูในความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาการศึกษาและสถาบันการศึกษาตอเน่ืองท่ีเปด
สอนหลักสูตรปริญญาตรีท่ัวไป มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษมีประมาณ 100 แหง เปน
ของรัฐบาลเกือบท้ังหมด ยกเวน University of Buckingham ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยเอกชน
เพียงแหงเดียว (Polytechnic ในสหราชอาณาจักร ขณะน้ีไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย
ท้ังหมด ซ่ึงรวมอยูใน 80 แหงดังกลาวแลว)  สําหรับ  College  of  Higher  Education  
มีประมาณ  243  แหง 

หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
Undergraduate  แบงเปน  
-  BTEC HNC / HND Diploma of Higher Education (Dip.HE) 
หลักสูตร 2 ป สวนใหญเปดสอนใน College of Higher Education และอาจมี

ในมหาวิทยาลัยบางแหงรับจากผูท่ีสอบ “A” level อยางนอย 1 วิชา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับ National  Diploma  วิธีการสมัครตองสมัครผาน  UCAS  เชนเดียวกับปริญญาตรี 

-  First Degree (Bachelor’s Degree) 
หลักสูตรสวนใหญ 3 ป ยกเวนบางสาขา เชน วิศวกรรมศาสตร (4 ป) 

สถาปตยกรรมศาสตร (5 ป) ทันตแพทย (5 ป) สัตวแพทย (6 ป) ปริญญาท่ีใหไดแก 
Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Sciences (B.Sc), Bachelor of Education 
(B.Ed.), Bachelor of Engineering (B.Eng.) 

การสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ผูสมัครตองมีวุฒิการศึกษา General Requirement (คุณสมบัติท่ัวไป) คือ ไดรับ
ประกาศนียบัตร GCSE และ GCE “A” Level ในรูปแบบใด แบบหน่ึง ดังตอไปน้ี แบบ 5 
วิชา GCSE 3 วิชา + “A” level 2 วิชา แบบ 4 วิชา GCSE 1 วิขา + “A” Level 3 วิชา 
หรือ GNVQ ระดับ  Advanced  หรือ  Higher National Diploma (HND)  หรือ  IB 
(International Baccalaureate) 

- Course Requirement เปนการกําหนคุณสมบัติใหแคบลงสําหรับผูจะสมัครใน 
สาขาวิชาตาง ๆ เชนจะสมัครเขาเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะกําหนดวาจะตอง
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สอบ A – Level วิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และ GCSE วิชาภาษาอังกฤษในการสมัคร
เขาศึกษาวิชาเดียวกัน แตตางมหาวิทยาลัย ก็อาจจะกําหนดคุณสมบัติเฉพาะแตกตางกัน 

- อายุของผูสมัคร ในบางสถาบันจะกําหนดอายุข้ันตํ่าของผูสมัคร โดยปกติจะ
กําหนดไวอยางตํ่า 17 ป  บางแหงอาจกําหนด 18 ป 
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3.5  ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย  
การจัดการการศึกษาเปนหนาท่ีของรัฐบาลในแตละรัฐและเขตการปกครองตนเอง 

ดังน้ันระบบการศึกษาของออสเตรเลีย จึงไมไดมีมาตรฐานเปนกฎเกณฑเดียวกัน แต
โดยท่ัวไประบบการศึกษาของออสเตรเลียแบงออกเปน 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบดวยวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษา
ตอเน่ือง (TAFE) และมหาวิทยาลัย  

การศึกษาภาคบังคับของออสเตรเลียเร่ิมต้ังแตประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงปท่ี 10 
(Year 1-10) หรือ ระหวางอายุ  6-15  ป เม่ือนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแลว ก็
สามารถเขาสูตลาดแรงงาน ฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กิจการในภาคธุรกิจ
เอกชนตางๆได หรืออาจศึกษาตอหลักสูตรระยะส้ัน ในวิทยาลัย TAFE หลังจากจบ
การศึกษาภาคบังคับแลวนักเรียน สวนใหญเลือกเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อีก 2 ป เพื่อเตรียมตัวเขามหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคนิคในระดับอุดมศึกษา สําหรับ
นักศึกษาตางชาติสามารถสมัครเขาเรียนไดต้ัง แตระดับประถมศึกษา จนถึงระดับ
ปริญญาเอก ท้ังในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  

การศึกษาระดับมัธยม (Secondary Education) 
การจัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมในประเทศ ออสเตรเลียอยูในความดูแล

รับผิดชอบของ    แตละรัฐโดยท่ัวไปจะเริ่มรับนักเรียนตางชาติเขาเรียนตอ ท้ังโรงเรียน
ของรัฐและเอกชนตั้งแตช้ันปท่ี  7  (Year 7 - ม.1 )  จนถึงปริญญาเอก สําหรับใน
ระดับประถม ทางสถาบันการศึกษาจะพิจารณารับนักเรียนเปนรายบุคคลไป    นักเรียน
ตางชาติท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ป รัฐบาลออสเตรเลียกําหนดใหมีผูปกครองดูแล (Guardian) 
ซ่ึงอาจจะเปนญาติพี่นองท่ีอยูท่ีน่ัน ถาไมมีญาติพี่นอง ทางโรงเรียนที่นักเรียนสมัครจะ
จัดหาผูปกครอง (Guardian) ใหโดยเสียคาใชจายอาทิตยละประมาณ 25 เหรียญ
ออสเตรเลียตอสัปดาห ถาเรียนในโรงเรียนประจําก็จะมีอาจารยในโรงเรียนเปนผูดูแล
แทน 

ระดับมัธยมศึกษาแบงออกเปนมัธยมศึกษาตอนตน (Year 7-10 หรือเทียบเทา 
ม.1 - ม.4 ของไทย) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12 หรือเทียบเทา ม.5 - ม.6 
ของไทย) ในการจัดหลักสูตร หนวยการศึกษาของแตละรัฐ จะมีการจัดหลักสูตรและการ
ประเมินผลเปนของตนเอง โรงเรียนมีอิสระในการจัดหลักสูตรหรือเพ่ิมเติมวิชาเรียน ท้ังน้ี
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ตองอยูในความเห็นชอบจากรัฐบาล มาตรฐานของหลักสูตรจะอยูในระดับท่ีดี ทัดเทียม
กันในทุกรัฐ โดยจัดใหมีการสอบมาตรฐานสําหรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเปนโรงเรียนแบบ Day School คือ ไปเชาเย็นกลับ ในขณะที่โรงเรียนเอกชนจะ
มีแบบโรงเรียนประจํา (Boarding School) และไปกลับ นอกจากน้ี ยังแบงเปนโรงเรียน
หญิงลวน หรือชายลวนและโรงเรียน สหศึกษาคือ มีท้ังนักเรียนหญิงชายเรียนรวมกัน  

วิชาที่เปดสอน 
วิชาในระดับมัธยมปลายประกอบดวยวิชาตางๆ อาทิ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

วรรณคดีอังกฤษ เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร สังคมศึกษา กฎหมาย คอมพิวเตอร การ
ส่ือสาร เปนตน โดยท่ัวไปนักเรียนจะเลือกเรียนวิชาหลัก ส่ีหรือหาวิชา ซ่ึงเปนวิชาท่ี
สัมพันธกับสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษา คะแนนที่ไดในระดับ Year 11, Year 12 น้ีมี
ความสําคัญมาก ในการเลือกอันดับมหาวิทยาลัย และสาขาท่ีนักเรียนจะเรียน เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยไมมีระบบการสอบเขาท่ีเรียกวา Entrance Examination การรับนักเรียน
เขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย จึงกําหนดจากคะแนนเฉลี่ยระหวางการสอบปลายภาค ท่ี
จัดข้ึนโดยคณะกรรมการศึกษากลางของรัฐ และคะแนนประเมินผลจากโรงเรียน 

โรงเรียนนานาชาติ (International School) 
เปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาใหกับนักเรียนจากนานาชาติ โดยเฉพาะนักเรียนที่มี

ภูมิหลังมาจากประเทศท่ีไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม สวนมากจะเปนโรงเรียน
ระดับมัธยมปลาย เนนการปรับตัวและแกไขขอบกพรองทางภาษา ปการศึกษาจะเร่ิม
ต้ังแตเดือนกุมภาพันธถึงตนธันวาคม โดยท่ัวไปเวลาของการเปดเรียนของรัฐตางๆ จะ
แตกตางกัน บางรัฐจะแบงภาคการศึกษาเปน 3 ภาคและบางรัฐจะแบงเปน 4 ภาค 
โดยท่ัวไปหากนักเรียนไทยมีคะแนนภาษาอังกฤษดี มีผลสอบ IELTS (5.5) หรือ TOEFL 
(500) และผลการเรียนดีก็สามารถตอช้ันไดเลย เชน จบ ม.3 ของไทย สามารถไปตอ 
Year 10 (ม.4) ไดเลย หากผลการเรียนไมดีทางสถาบันอาจจะใหเรียนซํ้า ช้ันประมาณ
คร่ึงปหรือหน่ึงป ถาไมมีผลสอบภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษไมดีพอ อาจจะ
ตองไปเรียนภาษาอังกฤษที่เรียกวา English for Secondary Studies ระยะหน่ึงกอนเขา
เรียนระดับมัธยมศึกษา คาใชจายสําหรับนักเรียนตางชาติไปเรียนระดับมัธยมศึกษา คา
เลาเรียนประมาณ 8,000-12,000 เหรียญออสเตรเลีย คากินอยูประมาณเดือนละ 1,000 
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เหรียญออสเตรเลีย สําหรับโรงเรียนประจํารวมคาเลาเรียน คากินอยู ประมาณปละ 
15,000 - 22,000 เหรียญออสเตรเลีย  

หลักสูตรเตรียมเขามหาวิทยาลัย (Foundation Studies) 
เปนหลักสูตรเตรียมความพรอมในการเรียนตอระดับ อุดมศึกษาในออสเตรเลีย

ใหกับนักเรียนตางชาติใชเวลาในการเรียน  1 ป   เน้ือหาของหลักสูตรมาจาก  Year  11-  
12  บวก วิชาพ้ืนฐานในสาขาที่นักศึกษาจะศึกษาในระดับปริญญาตรี   เชน   
คณิตศาสตร   ภาษาอังกฤษ   ฟสิกส   เคมี   ชีวะ   คอมพิวเตอร ธุรกิจ   บัญชี   สังคม
และประวัติศาสตร   เปนตน หลักสูตร Foundation แบงออกเปนสายวิทย  สายศิลป และ
ธุรกิจ กอนเขาเรียนนักศึกษาจากประเทศไทยจะตองจบช้ันปท่ี  11  หรือ  ม.6   หรือ  
ปวช. มีผล   IELTS ประมาณ   5.0 หรือ   TOEFL  ประมาณ   500  ข้ึนไป   GPA ไม
ควรตํ่ากวา   2.5  ถาสอบ ผานทุกวิชาของหลักสูตร   Foundation   ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ก็สามารถจะเรียนตอในระดับปริญญาตรีไดเลย   สําหรับนักศึกษาท่ีจบปท่ี 1 ใน
ระดับปริญญาตรีในประเทศไทยแลว    สามารถสมัครเรียนระดับปริญญาตรีไดโดยไม
ตองเรียนหลักสูตร  Foundation  หลักสูตรนี้เปดสอนท้ังในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
เทคนิค  (TAFE)   และในโรงเรียนมัธยมศึกษา คาใชจายสําหรับ นักเรียนทุนสวนตัวคา
เลาเรียนประมาณปละ 9,000 - 12,000 เหรียญออสเตรเลีย  

วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาตอเน่ือง (College of Technical and 
Further Education) 

วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาตอเน่ืองท่ีเรียกส้ัน ๆ วา เทฟ  (TAFE)  รับ
นักศึกษาจบ Year  10 หรือมัธยมศึกษาปท่ี   4   เปนวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา
ของรัฐบาลท่ีกระจายอยูท่ัวภูมิภาคของประเทศเปนหนวยงานการศึกษาการอบรมดาน
วิชาชีพ วิทยาลัย TAFE ใหการศึกษาท่ีครอบคลุมทักษะสําคัญๆ ท้ังหมดในวิชาชีพดาน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และศิลปะ หลักสูตรของ  TAFE   มีท้ังระดับชางฝกหัด 
ชางฝมือช้ันสูง และชางเทคนิค ตลอดจนหลักสูตรพาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
วิทยาศาสตรและหลักสูตรท่ัวไป แบงการสอนเปน 3 ระดับคือ  

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 1 ถึง 4 (Certificate I-IV) ระยะเวลาเรียน 6 
เดือน-1 ป เปนหลักสูตรวิชาชีพพ้ืนฐาน เนนความรูระดับปฏิบัติงาน  
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2. อนุปริญญา (Diploma) ระยะเวลาเรียน 2 ป เปนหลัก สูตรระดับปฏิบัติงา 
และวางแผน  

3. อนุปริญญาช้ันสูง (Advanced Diploma) ระยะเวลาเรียน 2-3 ป สามารถโอน
หนวยกิต ไปตอระดับปริญญาตรี เหมาะสําหรับผูท่ีตองการความกาวหนา สูงกวา
ตําแหนงหัวหนางาน นอกจากน้ี วิทยาลัย TAFE ยังมีหลักสูตรพิเศษท่ีจัดข้ึนตามความ
ตองการของหนวยงานนอกสถาบัน รวมทั้งใหบริการการศึกษาผูใหญในหลักสูตร 
Matriculation ซ่ึงเปนหลัก สูตรสามัญเรงรัด 1 ป สําหรับผูท่ีมีอายุเกิน 18 ปข้ึนไป          
ท่ียังเรียนไมจบมัธยมปลายและตองการสอบเพื่อใหไดวุฒิดังกลาวเพื่อเรียนตอใน
ระดับอุดมศึกษา  
 วิทยาลัยเอกชน (Private Colleges) 

วิทยาลัยเอกชนเปดสอนท่ัวประเทศออสเตรเลีย จะต้ังอยูในเมืองใหญๆ เชน 
Sydney,  Melbourne, Perth ,  Brisbane ,  Adelaide ,  Canberra    เปนตน  วิทยาลัย
เอกชนทุกแหงจะตองไดรับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาล นอกจากน้ี หากหลักสูตรใด
ของวิทยาลัย ไดรับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพท่ีเกี่ยวของก็จะทําใหเปนที่เช่ือถือมาก
ยิ่งข้ึน หลักสูตรท่ีเปดสอนในวิทยาลัยเอกชน มักเปนหลักสูตรวิชาชีพทางธุรกิจ จะเปด
สอนต้ังแตระยะเวลา 6 เดือน ถึง 2 ป วุฒิท่ีได เชน ประกาศนียบัตร I-IV อนุปริญญา 
(Diploma)  หลักสูตรในวิทยาลัยเอกชน เปนหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับ ผูท่ีตองการเรียน
ภาษาอังกฤษ และวิชาชีพเพ่ิมเติม หลังจากจบปริญญาตรีมาแลว เน่ืองจากระยะเวลา
เรียนส้ัน เนนการปฏิบัติ  

นักศึกษามีผล TOEFL ประมาณ 500 หรือ IELTS ประมาณ 5.0-5.5 สามารถ
สมัครเรียนไดเลย ถาไมมีผลภาษาอังกฤษ ก็อาจจะไปเรียนภาษาอังกฤษกอนกับ 
วิทยาลัยเอกชนท่ีเปดสอนท้ังหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรวิชาชีพ ในบางวิทยาลัย
นักศึกษาอาจจะไมตองสอบ IELTS เน่ืองจากวิทยาลัยเอกชนจะวัดผลจากการเรียน
ภาษาอังกฤษของสถาบันเอง ถาผานถึงเกณฑท่ีทางสถาบันกําหนดก็สามารถเรียนตอใน
หลักสูตรที่นักศึกษาสนใจได คาเลาเรียน ประมาณปละ 8,000-10,000 เหรียญ
ออสเตรเลีย  การเปดเรียนของวิทยาลัยเอกชน สวนใหญจะเปดรับนักศึกษาใหมทุกเดือน 
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การศึกษาพิเศษและวิทยาลัยเอกชน (Special Studies)  
สถาบันการศึกษาหลายแหง โดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิค TAFE และวิทยาลัย

เอกชนยังเปดสอนหลักสูตรที่เรียกวา การศึกษาพิเศษ (Special Studies) ซ่ึงเปน
หลักสูตรใหความรูดานวิชาชีพระยะส้ัน ๆ เชน การทองเที่ยว การโรงแรม อาหาร เสริม
สวย การบิน ฯลฯ นอกจากน้ี ยังมีหลักสูตรอบรมความรูพิเศษดานตางๆ ท้ังบันเทิงและ
กีฬา เชน วายนํ้า ประดานํ้า กอลฟ เทนนิส เปนตน  

มหาวิทยาลัย (University) 
ปจจุบันออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และวิทยาลัย   ซ่ึงไดรับ

การยกระดับวิทยฐานะเปนมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 39 แหงท่ัวประเทศ คุณภาพได
มาตรฐานเทียบเทา มหาวิทยาลัยช้ันดีของประเทศอังกฤษ แคนาดา และอเมริกา 
มหาวิทยาลัยเปนของรัฐบาลทั้งหมด ยกเวน Bond University   และ The University of 
Notre Dame  

ดังไดกลาวแลวขางตนวา ออสเตรเลียไมมีระบบเอนทรานซเพื่อเขามหาวิทยาลัย 
การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ใน
กรณีท่ีเปนนักเรียนตางชาติก็พิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย
อาจกําหนดคุณสมบัติในการเขาเรียนระดับ ปริญญาตรีของนักเรียนจากประเทศตางๆ 
แตกตางกันไป เชน ในกรณีประเทศไทยบางสถาบันอาจพิจารณารับผูท่ีจบป 1  ใน 
ระดับมหาวิทยาลัยแลวเทาน้ัน นอกจากนี้ สถานศึกษาท่ัวไปของออสเตรเลียยังไม
ยอมรับผลการสอบเทียบในประเทศไทยเวนแตจะไดเกรด 2.5 ข้ึนไป หลายสถาบันเปด
หลักสูตรการเตรียมเขามหาวิทยาลัยสําหรับผูท่ีประสงคจะเขาสถาบันน้ันๆ แตมี
คุณสมบัติไมเพียงพอ หลักสูตรน้ีเปนหลักสูตรสําหรับนักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะใช
เวลาศึกษา 1 ป หากนักศึกษา สามารถสอบผานปพื้นฐานได ก็จะไดรับการตอบรับเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีตามสาขาท่ีเลือกไว 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graducate Certificate) 
เปนหลักสูตรระยะส้ัน 6 เดือน เพื่อเสริมความรูเฉพาะดานมีหลายสาขาใหเลือก   

เชน ผูท่ีจบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ อาจเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information System)   เพิ่มเติม หรือนักเรียนตางชาติท่ีสมัครเรียนระดับปริญญาโท แต
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ทางสถาบันไมแนใจในความพรอมของนักเรียน อาจใหนักเรียนลงทะเบียนหลักสูตร   
Graduate Certificate   เพื่อประเมินผลการเรียนกอน จนกวาผลการเรียนเปนท่ีพอใจก็
จะอนุญาตใหศึกษาตอในระดับปริญญาโทได  

อนุปริญญาโท (Graduate Diploma) 
เปนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระยะเวลาศึกษา   1   ป   สําหรับผูท่ีจบปริญญาตรีท่ี

มีประสบการณในการทํางานแลว และตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเฉพาะดาน เปน
หลักสูตร   ฟงคําบรรยาย   (Coursework)   อาจมีการทํา   Project   หรือมีภาคปฏิบัติ
ในบางสาขาวิชา ในหลายสาขาวิชา   เชน MBA ไดจัดให   Graduate   Diploma   เปน
หลักสูตรปแรกของโปรแกรมซึ่งถานักศึกษา สามารถทําคะแนนไดดีในปแรกก็สามารถ
ผานไปเรียนปท่ีสอง ในระดับปริญญาโทได  

ปริญญาโท (Master's Degree) 
ใชระยะเวลาศึกษา 1-2 ป ข้ึนอยูกับสาขาวิชาและลักษณะการเรียน ระบบการ

เรียนมี 3 ลักษณะ คือ  
1. Coursework เปนการเรียนแบบเขาฟงคําบรรยาย  
2. Thesis เปนการเรียนแบบเขียนวิทยานิพนธ  
3. Coursework and Thesis เปนการเรียนผสมผสาน ระหวางการเขาฟงคํา

บรรยายและการเขียนวิทยานิพนธ บางสถาบันอนุญาตใหนักศึกษาเลือกอัตราสวน
ระหวางการเรียน สองแบบ เชน นักศึกษาอาจจะเลือก Coursework 50% และ Thesis 
อีก 50% หรือ อัตราสวนระหวาง Coursework และ Thesis เปน   70% - 30%  บาง
สาขา โดยเฉพาะ MBA รับผูท่ีเรียนจบปริญญาตรีสาขาใดก็ได แตจะตองมีประสบการณ
การ ทํางานอยางนอย 1-2 ป ในกรณีท่ีจบปริญญาตรีมาสาขาหนึ่ง และตองการเรียนตอ
ปริญญาโทอีกสาขาหน่ึง ทางมหาวิทยาลัยอาจใหทดลองเรียน 1 ปกอน ซ่ึงเรียกวา   
Master Qualifying   ตองมีผลสอบเปนท่ีนาพอใจจึงจะสามารถเรียนตอไปในระดับ 
ปริญญาโทได  

ปริญญาเอก (Doctoral Degree) 
ระยะเวลาศึกษาประมาณ 3-5 ป เปนหลักสูตรวิจัยคนควา คือเขียนวิทยานิพนธ

เพียงอยางเดียว ขณะน้ีบางมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มหลักสูตร   Coursework   เขาเปน
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สวนหน่ึงของการเรียนระดับปริญญาเอกน้ีดวย แตยังเปนสวนนอย ผูท่ีจะเรียนระดับ
ปริญญาเอกจึงควรมีพื้นฐานการทําวิจัยในระดับปริญญาโทมากอน 

ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
ปรัชญาการเรียนการสอนของออสเตรเลีย มุงเนนให ผูเรียนรูจักคิด รูจักต้ัง

คําถาม และรูจักคนควา คนหาคําตอบไดดวยตนเอง ซ่ึงแตกตางจากระบบการเรียนการ
สอนของไทย ท่ีเรียนรูโดยการทองจํา นักศึกษาไทยท่ีประสงคจะไปศึกษาตอระดับ
มหาวิทยาลัย จึงควรทําความเขาใจและปรับตัวใหเขากับระบบการเรียนการสอน และ
วิธีการประเมินผล 

การบรรยาย  (Lectures)  
กอนเริ่มเรียนแตละวิชา อาจารยผูบรรยายจะแจกโครงราง ซ่ึงระบุเน้ือหาสาระ

ของวิชาท่ีจะสอน และรายช่ือหนังสือประกอบ การคนควา เรียกวา Subject Outlines 
เพ่ือนักศึกษาจะไดเตรียมตัวลวงหนา โดยท่ัวไปอาจารยผูบรรยายจะอภิปรายเน้ือหา 
หัวขอท่ีสอนจากตําราหลายเลม และจากแนวคิดหลายแนว นักศึกษาจําเปนตองคนควา
อานหนังสือเลมอื่นท่ีอาจารยแนะนําดวย ช้ันเรียนขนาดใหญบางช้ันมีนักศึกษาเปนรอย 
ช้ันเรียนขนาดเล็กบางช้ันมีแค 5-10 คน ข้ึนอยูกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนวา เปนวิชา
พื้นฐานภาคบังคับหรือวิชาเลือก 

การเรียนกลุมยอยและการทดลอง  (Tutorials and Laboratory Sessions)  
บางวิชาอาจกําหนดใหมีการเรียนกลุมยอยสัปดาหละคร้ัง   นอกเหนือจากช้ัน

บรรยาย กลุมยอยจะประกอบดวยนักศึกษา 5-10 คน โดยมีอาจารยชวยสอน (Tutor)   
เปนผูนํากลุม 1 คน นักศึกษามีโอกาสซักถามขอของใจ และทําความเขาใจกับเน้ือหา   
วิชาในรายละเอียดใหมากข้ึน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเองและฟงความคิดเห็น
ของคนอื่น เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจและแตกฉานในวิชาน้ัน ๆ มากข้ึน สําหรับสาขาวิชา
วิทยาศาสตร นักศึกษาทุกคนจะตองมีช่ัวโมงฝกในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร            
ซ่ึงเปนช่ัวโมงบังคับ เรียกส้ันๆ วา  "Prac"  (Practicals)  นักศึกษาจะขาดไมได ใน
หองปฏิบัติการจะมีเจาหนาท่ี  (Laboratory Technicians)  ใหความชวยเหลือ แนะนํา
การใชอุปกรณตางๆและมีอาจารยเปนผูแสดงใหดู (Demonstrators) และเปนผูควบคุม
การทดลอง 
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หองสมุด(Libraries) 
เปนหัวใจของการเรียนระดับมหาวิทยาลัย เพราะเปนแหลงขอมูลและความรูท่ี

สําคัญท่ีสุดท่ีนักศึกษาตองใชคนควา การรูวิธีการใชหองสมุดอยางมีประสิทธิภาพเปน
ส่ิงจําเปนมาก โดยทั่วไปนักศึกษาควรตองคนควาในหองสมุดอยางนอยสัปดาหละ 24 
ช่ัวโมง หรือวันละ 3-4 ช่ัวโมง นักศึกษาควรถือคติวา ถาวางจากการเรียนเมื่อใดตองไป
หองสมุด 

การประเมินผล 
โดยท่ัวไป การประเมินผลการเรียนมีหลายรูปแบบดังตอไปน้ี  
การสอบ(Examination) 
การสอบมีหลายแบบอาจมีการสอบยอย เรียกวา Quiz ซ่ึงอาจสอบเม่ือใดก็ได 

หรือสอบใหญกลางภาค   และปลายภาคหรืออาจมีการสอบท่ีอนุญาตใหนักศึกษา
สามารถนําตําราเขาหองสอบไดเรียกวา  Open Book Exam หรือ บางทีอาจารยให
ขอสอบกลับไปทําท่ีบานเรียกวา Take Home Exam  

การบาน (Homework or Assignments) 
การทํา Homework หรือ Assignment สง นักศึกษาจะไดคะแนนสะสมที่เรียกวา

คะแนนเก็บ เพ่ือไปรวมกับคะแนน ผลสอบปลายเทอม 
รายงาน(Essays) 
การเขียนรายงานเปนการฝกทักษะการใชปญญา ฝกใหนักศึกษารูจักแยกแยะ

ประเด็น วิเคราะหปญหาอยางมีหลักการ และเหตุผล รายงานจึงเปนผลผลิตทางความคิด 
ท่ีใชประเมินความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาท่ีนิยมใชกันมาก 

การเขากิจกรรมกลุม และการทดลอง(Tutorial Participation and 
Experiments) 

บางวิชาท่ีกําหนดใหมีการเขารวมกิจกรรมกลุมหรือเสนอ ผลงานในนามกลุม 
นักศึกษาจะไดคะแนนในนามของกลุม 

การแสดงผลการเรียน 
โดยท่ัวไปผลการเรียนแบงเปน 5 ระดับ ดีมาก (High Distinction) ดี 

(Distinction) พอใช (Credit) ผาน (Pass)  และ ตก (Fail) 



                                                                                           EF 303 
 
240 

 
 
 
 
 



EF 303 241 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           EF 303 
 
242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EF 303 243 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           EF 303 
 
244 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EF 303 245 

            

บทที่ 4 
การจัดการศึกษาในประเทศไทย 

 

4.1      การจัดการศึกษาในประเทศไทย 

ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประเทศไทยได รับ
ผลกระทบจากการลาอาณานิคมของประเทศตะวันตก  โดยเฉพาะในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงไดรับผลกระทบอยางรุนแรงเดนชัดท่ีสุด 
ดวยพระปรีชาญาณที่ทรงเล็งเห็นภยันตรายดังกลาว พระองคจึงทรงดําเนินวิเทโศบาย
และกุศโลบายนานัปการ ท้ังน้ีเพ่ือความอยูรอดของประชาชนมิใหตกเปนเมืองขึ้นเปน
หลักสําคัญซ่ึงพระองคก็ทรงทําสําเร็จตามพระประสงคหน่ึงในกุศโลบายที่ทรงดําเนินการ 
และสงผลตอการจัดการศึกษาของประเทศไดแก การปรับปรุงระบบระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินเสียใหมใหเปนกระทรวง กรม กอง ท้ังน้ี โดยอยูภายใตการควบคุม  ดูแล
จากสวนกลางเมืองหลวง การจัดการศึกษาจึงเร่ิมเขาสูระบบการบริหารราชการแผนดิน
ต้ังแตสมัยน้ีเปนตนมา พระองคทรงโปรดใหจัดสรางสถานศึกษาสําหรับกุลบุตร กุลธิดา
ของราษฎรทั่วไป การจัดการศึกษาในความรับผิดชอบของสถาบันโรงเรียน เร่ิมปรากฏ
ข้ึนเปนคร้ังแรกท่ีโรงเรียนวัดมหรรณพาราม กรุงเทพ ปพุทธศักราช 2427 และขยาย
สถานศึกษาลักษณะดังกลาวน้ีออกไปยัง ภูมิภาคท่ัวประเทศไทย โดยใหราษฎรไดมีสวน
รวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยการเก็บเงิน “ศึกษาพลี” นอกจากน้ีพระองคยังไดเรง
จัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนเขารับราชการตามกรม กองตาง ๆ ซ่ึงยังมีความขาด
แคลนอยูมาก โรงเรียนฝกหัดขาราชการพลเรือน (ปจจุบันคือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
รับหนาท่ีผลิตคนเขารับราชการตามพระราชประสงคน้ัน (และคานิยมการเรียนเพื่อรับ
ราชการก็เร่ิมไดรับการปลูกฝงถายทอดนับจากน้ีเปนตนมา) ซ่ึงก็กลาวไดวาการจัด
การศึกษาอยางเปนระบบ  (Formal Education)  เร่ิมตนจากรัชสมัยของพระองคน่ันเอง 

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ลัทธิลาอาณานิคม
คุกคามไทยนอยลงพระองคก็ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอยูมาก
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เชนเดียวกันซ่ึงจะเห็นไดจากการท่ีพระองคทรงตราพระราชบัญญัติการประถมศึกษาข้ึน
เปนคร้ังแรก เม่ือปพุทธศักราช 2464 เพ่ือเรงใหผูปกครองสงบุตรหลานเขาเรียนเม่ือถึง
วัยอันสมควร และไดโปรดใหยกเลิกการเรียกเก็บเงินคาศึกษาพลีจากราษฎรอีกตอไป 
นอกจากนั้นพระองคยังไดทรงพยายามเปลี่ยนแปลงคานิยมของผูเรียนท่ีปรารถนาจะมุง
เขารับราชการ หรือโรคอยากเปนเสมียน โดยมุงหวังใหผูเรียนเรียนไปใน ทางประกอบ
อาชีพเปนสําคัญ จากรัชสมัยของพระองคเปนตนมาการจัดการศึกษาก็อยูในความ  
รับผิดชอบของสถาบันโรงเรียนอันเปนตัวแทนของหลวง โดยผูปกครอง   บาน   และวัด
คอย ๆ  ลดบทบาทจัดการศึกษาในความหมายของการสอนหนังสือใหกับผูเยาวไปทุก
ขณะ (พนัส หันนาคินทร, 2521; วุฒิชัย  มูลศิลป, 2529; กอ  สวัสดิพาณิชย, 2531, หนา 
5-9) 
 การจัดการศึกษาของไทยดําเนินอยูภายใตระบบการบริหารราชการแผนดิน จาก
สวนกลางเมืองหลวงเปนใหญมีอํานาจตัดสินใจสั่งการเด็ดขาด ซ่ึงเปนลักษณะหน่ึงของ
การปกครองแบบรัฐชาติรวมศูนยกลางเชนน้ีเสมอมาจวบจนปจจุบันน้ี แมวาจะเกิด
เหตุการณผันผวนทางการเมืองการปกครอง อยางไรก็ตามแมวาการบริหารทางสังคม
เศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะหากนับเร่ิมจากสมัยการ
ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 1 ปพุทธศักราช 2504 ซ่ึงรัฐบาลมุงสราง
ปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศใหเปนเปาหมายสําคัญเปนตนมา การจัดการศึกษาท่ีเคย
ประสบผลสําเร็จในบริบทสังคมรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ก็นับวัน
จะพอกพูนสะสมปญหามากข้ึนทุกขณะการจัดการศึกษาหรือการบริหารการศึกษารวม
ศูนยบริหารไวท่ีสวนกลาง จึงมีลักษณะอุยอายไรประสิทธิภาพเปรียบประดุจเรือเอี้ยมจุน
ในแมนํ้า (เอกวิทย ณ ถลาง, 2531) กระแสวิพากยวิจารณระบบการจัดการศึกษาของ
ไทยในรอบสามทศวรรษจากกลุมนักวิชาการนักการศึกษาและปญญาชน ตลอดทั้งบุคคล
และหนวยงานที่เกี่ยวของเปนไปอยางสอดคลองกันในทํานองท่ีวา ระบบการศึกษาของ
ไทยซ่ึงอยูภายใตโครงสรางการบริหารราชการดังท่ีเปนอยูน้ีมีลักษณะการใหความสําคัญ
กับสวนกลาง โดยนักการศึกษาและนักวิชาการเปนผูวางแผนการจัดการศึกษาใหกับคน
ท้ังประเทศเรียน และแผนการศึกษาดังกลาววาเปนแผนการศึกษาท่ีเอาแบบอยางจาก
ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเปนสวนใหญความรูเน้ือหาสาระท่ีใหกับ
ผูเรียน จึงมีลักษณะครอบงําผูเรียนไมสอดคลองกับชีวิตความเปนอยูของผูเรียนในแตละ
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พื้นที่ เม่ือผูเรียนมีโอกาสไดรับการศึกษาตอในระดับสูงเทาใดก็ยิ่งทําใหแบบแผนวิถีชีวิต
ของตนแปลกแยกจากชุมชนทองถิ่นตนทุกขณะ การจัดการศึกษาจึงกอใหเกิดการสูญเสีย
วัฒนธรรมทองถิ่นมุงเขาสูวัฒนธรรมเมืองหลวงในที่สุด เม่ือพิจารณาตามนัยดังกลาวการ
จัดการศึกษาก็มีสวนรวมในการดึงดูดคนจากชนบท โดยเฉพาะคนที่อยูในระดับมันสมอง
ใหมาเปนทรัพยากรบุคคลในภาคเมืองอีกสวนหน่ึง เพราะเหตุวาสถานศึกษาระดับสูงและ
ช้ันเลิศจะทําหนาท่ีคอย ๆ เลือกสรรบุคคลเขาเรียนทุกขณะในแตละข้ันตอน กอปรกับ
คานิยมท่ีมีมาแตเดิมซ่ึงมุงหวังจะเรียนเพื่อเขารับราชการ จึงทําใหผูเรียนมุงแขงขันสอบ
เขาเรียนในสถานศึกษาช้ันสูงเปนตามลําดับ เพ่ือมุงหวังจะไดเปลี่ยนช้ันฐานะตน ซ่ึง
ระบบการจัดการศึกษาไทยในลักษณะน้ีไดรับการเรียกวา ระบบการศึกษาไตบันไดดารา
หรือระบบการศึกษาสําหรับผูชนะเทาน้ัน  (รัตนะ บัวสนธ, 2535, หนา 22-23) 
 ปญหาการบริหารการศึกษาท่ีหยอนประสิทธิภาพและไมเปนเอกภาพรวมทั้ง
ปญหาการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนตอบสนองการพัฒนาในภาคเมืองมากกวาภาคชนบท 
สงผลใหเกิดการครอบงําทางวัฒนธรรมจากสวนกลาง ทําใหวัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการดู
ถูกไมยอมรับ คานิยมของผูเรียนถูกปลูกฝงท้ังทางตรงและทางออมจากการจัดการศึกษา
ใหเปนเชนเดียวกับคนในกรุงเทพฯ ปญหาเหลาน้ีรัฐก็ตระหนักเชนกัน ภายหลังจาก
เหตุการณวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ซ่ึงประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคร้ัง
สําคัญและสงผลตอการเปลี่ยนแปลงกิจการดานตาง  ๆ  ดวย  หัวหนา รัฐบาล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการในสมัย
น้ัน จึงแตงต้ังคณะบุคคลข้ึนเพื่อใหดําเนินการวางแผน การจัดการศึกษาใหมในป พ.ศ. 
2517 คณะบุคคลดังกลาวเรียกวา คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา ซ่ึง
ประกอบไปดวยนักการศึกษาและนักวิชาการจํานวนหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาที่ 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 
ผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาน้ีภายหลังทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  (ส.ก.ศ.) ไดดําเนินการติดตามประเมินผล ก็พบประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 
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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 นักเรียนประถมศึกษามี
จํานวนมากขึ้น เพราะขยายการศึกษาภาคบังคับ 6 ป 

2. การเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร เน้ือหาสาระ และกระบวนการเรียนการสอน 
พบวาท้ังหลักสูตรประถมศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษา ปพุทธศักราช 2521 หลักสูตร
ท้ังสองมีเน้ือหาสาระมากเกินไป การจัดหลักสูตรทองถิ่นหรือการปรับหลักสูตรไมมีการ
ดําเนินการแตอยางใดโรงเรียนดําเนินการเรียนการสอนเหมือน ๆ กันทุกพ้ืนท่ี ครูก็ยังไม
เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 

3. การบริหารการศึกษา การกระจายอํานาจการบริหาร แมวาในแผนการศึกษา
ชาติจะเขียนไว แตก็เขียนไมชัดเจนคลุมเครือ ดังน้ัน จึงปรากฏวายังไมมีการดําเนินงาน
ปรับปรุงโครงสรางระบบการบริหารการศึกษา และกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา
แตอยางใด แมวาการประถมศึกษาดูเหมือนวาเปนการกระจายอํานาจแตแทท่ีจริงแลว 
การดําเนินงานยังไมเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ เพราะสวนกลางเพียงทําการ
มอบอํานาจบางสวนใหภูมิภาคทําหนาท่ีจัดบริหารงานการศึกษาแทนเทาน้ัน โดยอํานาจ
บริหารสวนใหญยังอยูท่ีสวนกลาง (รัตนะ บัวสนธ, 2535, หนา 19-24) 

การจัดการศึกษาในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 
องคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของการศึกษาแหงชาติคือระบบการศึกษา 

ตามธรรมดาเม่ือเราตองการจะทําความรูจักกับกิจการงานดานการศึกษาของประเทศใด   
ก็ตาม คําถามแรกที่ตองการคําตอบคือ ระบบการศึกษาของเขามีลักษณะเปนอยางไร ส่ิง
ท่ีอยากรูคือจะตองเรียนประถมศึกษากี่ป มัธยมศึกษากี่ป และมหาวิทยาลัยกี่ป และการ
จัดการศึกษาของแตละระดับจัดอยางไร 

ระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับน้ี ในลักษณะหน่ึงไมแตกตาง
จากระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับป พ.ศ. 2520 กลาวคือ ยังคงจัด
การศึกษาเปน 4 ระดับ ไดแกระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา นอกจากน้ัน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ก็ยังคงจัดในลักษณะเดิมท่ี
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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 สวนการจัดแบบเดิมกอนการเปลี่ยนแปลงนั้น  เปนการจัดตามแผนการศึกษา
แหงชาติ 2503 ซ่ึงจัดเปนระบบ 4-3-3-2 คือ ประถมตน 4 ป ประถมปลาย 3 ป  มัธยม
ตน 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 เม่ือเปรียบเทียบระบบการศึกษาประเด็นแรกท่ีจะตองมองกันก็คือ 
ประเด็นของการแบงระดับภายในระบบโรงเรียนประถม-มัธยม และจํานวนปท่ีตองเรียน 
ความแตกตางระหวางระบบท่ีตองเรียน 12 ป กอนเขามหาวิทยาลัยกับระบบที่เรียนเพียง 
10 ป มีความแตกตางกัน ทําใหเกิดปญหาของการรับรองประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา 
เพื่อจุดประสงคของการรับเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษา สวนการจัดประถมศึกษาเพียง 4 
ป ซ่ึงบางประเทศยังคงจัดอยูน้ันเปนเคร่ืองช้ีใหเห็น  ถึงสภาพการจัดการศึกษาภาค
บังคับท่ียังตํ่ากวามาตรฐานโลกที่จัด 6 ป สวนการจัดมัธยมศึกษาเปนระดับตน 3 ป 
ระดับปลาย 3 ป มักนิยมกระทํากัน แตก็มีหลายประเทศในยุโรปที่ยังจัดแตกตางออกไป 

การพิจารณาระบบการศึกษา นอกจากจะพิจารณาประเด็นเร่ืองระดับการศึกษา
ดังกลาวแลวยังไดมองกวางถึงกระบวนการศึกษาท้ังหมดท่ีเรียกวาการศึกษาตลอดชีวิต 

แนวคิดเร่ืองการศึกษาตลอดชีวิตน้ีไมใชเร่ืองใหม นับต้ังแตองคการยูเนสโก
จัดพิมพหนังสือ “Learning to Be” เม่ือทศวรรษที่ 1970 แนวคิดเร่ืองการศึกษาตลอด
ชีวิตไดเร่ิมมีความสําคัญข้ึน แตการแปลแนวคิดท่ีมีลักษณะนามธรรมใหเปนรูปธรรมเปน
ส่ิงท่ีทําไดไมงายนัก อยางไรก็ตาม ในระยะ 30 ปท่ีแลวน้ี ก็ไดมีความพยายามจะจัด
ประเภทการศึกษาเปนระบบการศึกษาใน  โรงเรียน (schooling system) และระบบ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non – Formal system) และระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 
(In-Formal system) ซึ่งท้ัง 3 ระบบรวมกันแลวก็คือ กระบวนการศึกษาตลอดชีวิต 
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แนวการจัดการศึกษา 
1. การจัดเครือขายการเรียนรูและบริการการศึกษาเพื่อปวงชน 

กลาวถึงการขยายบริการการศึกษาต้ังแตปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพ่ือประชากร ทุกๆ กลุม ทุกพื้นที่ ตลอดจนสรางเครือขายการเรียนรู  โดยเนนการ
สงเสริมใหเกิดแหลงความรูตาง ๆ ผานส่ือสารมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน เอกสาร
ส่ิงพิมพ และประสานองคกรเอกชนท่ีมีสวนจัดเสริมการศึกษา เพ่ือใหทุกชุมชนมีโอกาส
ไดรับการศึกษา 

     การสรางเครือขายการเรียนรูน้ีเปนแนวทางหนึ่งของการจัดระบบการศึกษา
ตลอดชีวิต ในการดําเนินงานหรือสงเสริมใหเกิดการดําเนินงานเรื่องน้ีน้ัน จะตองไมลืม
หลักการสําคญัเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทาน (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 
หรือเกิดสถานการณใหม เกิดปญหาทางดานการทํามาหาเลี้ยงชีพในชุมชนท่ีตนเองอาศัย
อยูปญหาจะปรับตัวอยางไร อาจจําเปนตองเรียนรูวิธีการทํามาหาเลี้ยงชีพแบบใหม เร่ือง
ฝนแลงเปนตัวอยางของสภาวะดินฟาอากาศในสังคมไทย ซ่ึงอาจจะตอเน่ืองไปหลายๆ ป 
แตถาหากชาวนาไมเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการพ่ึงพาเกษตรน้ําฝน ไปเปนเกษตรรูปแบบอื่น 
หรือเกิดอาชีพใหม ๆ ในชนบท สังคมคงเขาข้ันวิกฤตความจําเปนที่จะตองเรียนรูตลอด
ชีวิตจึงเกิดข้ึน การสรางเครือขายการเรียนรูน้ี ไดคํานึงถึงความจําเปนตองเรียนรูของ
มนุษยในสังคมในสถานการณตาง ๆ 

2. เน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน 
    มีมาตรการ 17 ขอ ในเรื่องการปรับปรุงเน้ือหาสาระกระบวนการเรียนการสอน 

ต้ังแตการจัดหลักสูตรท่ีเปนพื้นฐานสําหรับทุกคน และท่ีเสริมสรางศักยภาพตามความ
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แตกตางของบุคคล การผสมผสานความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นกับวิทยาการสมัยใหม 
การใหความสําคัญแกภาษาไทยและภาษาตางประเทศ การเนนการเรียนภาคปฏิบัติ 
โดยเฉพาะการฝกวิชาชีพการสงเสริมใหสถานศึกษามีอิสระคลองตัวในการจัดเน้ือหา
สาระกระบวนการเรียนการสอน ฯลฯ 

 หลักการเหลาน้ีเปนเร่ืองดูนาจะปรารถนา แตปญหามีวาในรูปธรรมจะจัด
อยางไร และในอดีต ปจจุบัน เราสามารถบรรลุวัตถุประสงคมากนอยแคไหนและอุปสรรค
อยูท่ีตรงไหน การจัดระบบและกลยุทธในการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุหลักการเหลาน้ีจึง
เปนเร่ืองท่ีควรไดรับการเอาใจใสมากยิ่งข้ึน เชน ในเรื่องท่ีใหสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศท่ีเอื้อตอการพัฒนาประเทศ และใชครูท่ีมีความสามารถในการฝก
ทักษะทางภาษานั้นกระทําอยางไร จะฝกครูดานภาษาตางประเทศอยางไร หากฝกครูรุน
ใหมจะหาอัตรามารับไดอยางไร ในบางประเทศจัดโครงการที่สงครูฝกหัดไปเรียนท่ี
ประเทศอังกฤษ 1 ป หรือ 2 ป กอนจะจบหลักสูตรฝกหัดครู ของเราจะจัดเชนน้ันหรือไม 
และมีงบประมาณสนับสนุนหรือไม หรือในอีกประเด็นหน่ึง เร่ืองการจัดกระบวนการเรียน
การสอนท่ีทําใหผูเรียนเขาใจและรูจักคิดแบบวิทยาศาสตร และที่เอื้อใหผูเรียนใฝหา
ความรู รูจักคิดริเร่ิม รวมท้ังมีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะห การจัดได
เชนน้ันจะตองมีองคประกอบอะไรบาง เชน ครูท่ีสอนไดเชนน้ี ระบบการประเมินผลท่ีเนน
การทดลองและภาคปฏิบัติระบบการสอบเขาเรียนตอท่ีสงเสริมกิจกรรมเชนน้ี 

 การแปลงหลักการ  หรือมาตรการตาง ๆ ในหมวดเนื้อหาสาระใหเปนภาค 
ภาคปฏิบัติหรือโครงการจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               ในหมวดน้ีมีแนวทาง 6 ประการ ต้ังแตการพัฒนาระบบการคัดเลือกผูเขา
ศึกษาวิชาชีพครู การพัฒนากระบวนการฝกหัดครู โดยเนนภาคปฏิบัติและการเรียนรูดวย
ตนเอง สงเสริมใหครูสามารถมีบทบาทเปนผูนําทางความคิดในชุมชน การพัฒนาระบบ
การบริหารงานบุคคลของครูใหเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาองคกรวิชาชีพครูให
เขมแข็ง ใหครูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แนวทางเหลาน้ีก็ไดรับความเห็นชอบจาก
นักวิชาการและผูบริหาร ประเด็นอยูท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของแนวทางได
อยางไร ในแตละแนวทางยอมจําเปนตองมีกลวิธีในการดําเนินงาน เชน การจะใหมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะตองทําอะไรบางเพ่ือใหบรรลุเปาหมายน้ี การจัดระบบ
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บริหารงานบุคคลของครูใหเหมาะสมกับวิชาชีพน้ันหมายความวาอยางไร จะมี
ขอเสนอแนะในการปรับระบบนี้อยางไร ควรจะเริ่มตนท่ีไหน สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูควรมีแนวทางอยางไร การคิดในรายละเอียดและในรูปของแผนปฏิบัติจะ
เปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหแผนการศึกษาแหงชาติมีความเปนจริงมากข้ึน 

4. การบริหารและการจัดการ 
       มีแนวทางหรือมาตรการ 6 ประการในเรื่องน้ี ต้ังแตขอ 31 วรรค 2 ท่ีใหมีการ
มอบอํานาจจากสวนกลางไปยังจังหวัดและสถานศึกษาในเรื่องของการบริหาร การ
วางแผนและการจัดการศึกษาระดับจังหวัด ขอ 32 ใหมีคณะกรรมการการศึกษาระดับ
จังหวัดเพ่ือวางแผนและจัดการศึกษาของจังหวัด โดยคํานึงถึงเอกภาพดานนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา รวมท้ังความตองการของทองถิ่น หรือขอ 36 สนับสนุนให
สถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคล มีระบบและโครงสรางการบริหารการจัดการศึกษา การ
จัดหาหรือใชทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีเปนอิสระโดยอยูในกํากับของรัฐ รวมท้ังใหมี
เสรีภาพทางวิชาการ หลักการเหลาน้ีในปจจุบันไดรับความสนใจสูงมากจากผูกําหนด
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และไดมีขอเสนอเปนรูปธรรมที่ชัดแจง แตการปฏิรูป
ระบบบริหารกลับกลายเปนเร่ืองท่ียากยิ่ง เพราะระบบกระทบกระเทือนถึงสถานภาพของ
คนในปจจุบันทําใหเกิดขอโตเถียงซ่ึงอําพรางผลประโยชนเฉพาะตน การแกไขปญหา
เร่ืองน้ีจึงตองใชความสามารถของผูบริหารอยางมาก 

5. ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
มีขอเสนอแนะ 6 ประการในหมวดน้ี เชน ใหภาคเอกชน  และชุมชนเพิ่มบท 

บาทในการจัดการศึกษา ใหสถานศึกษาปรับคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาให
สอดคลองกับอัตรา ผลตอบแทนสวนบุคคล สนับสนุนใหสถานประกอบการจัดการศึกษา
โดยรัฐจะตองมีมาตรการจูงใจ ตลอดจนสงเสริมใหองคการบริหารสวนทองถิ่นมีรายได
เพ่ือใชในการจัดการศึกษา แนวทางเหลาน้ี คงจะตองมีรายละเอียดเพ่ือเสนอแนะวาจะ
ดําเนินการอะไร ใครรับผิดชอบเรื่องไหน และเง่ือนไขของการดําเนินการใหเสร็จมี
อะไรบาง ประเด็นเหลาน้ีคงตองพิจารณาตอไป (วิชัย ตันศิริ, 2544, หนา 19-46) 
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4.2      การจัดการศึกษาในการปฏิรูปการศึกษา  
เน่ืองจากรัฐบาลไดเล็งเห็นความจําเปนท่ีจะตองปรับตัวใหมีขีดความสามารถใน

การแขงขันกับตางประเทศได ตองมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของประเทศอยาง
ขนานใหญ   โดยระบุวารัฐบาลมีเจตนารมณท่ีจะพัฒนาคน ในฐานะเปนจุดศูนยกลางของ
การพัฒนาท้ังปวง  โดยขยายการศึกษาภาคบังคับพ้ืนฐาน พรอมดวยสวัสดิการอื่น ๆ ท่ี
จําเปน  การใหองคกรปกครองทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและวิถีชีวิตความเปนอยูในทองถิ่น สงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือขยายการศึกษาให เขาถึงชนบทท่ีหางไกลไดอยางท่ัวถึง 
และปรับปรุงสวัสดิการใหแกครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2539) 

เหตุผลและความจําเปนในการปฏิรูปการศึกษา 
การปฏิรูปการศึกษาคร้ังน้ี จําเปนตองเกิดข้ึนเน่ืองจากปจจัยพ้ืนฐานที่สงผล

กระทบทําใหจําเปนตองมีการปฏิรูปการศึกษาขนานใหญ ปจจัยเหลาน้ีแยกไดเปนปจจัย
ภายนอก และปจจัยภายใน 

ปจจัยภายนอก น้ัน ไดแก กระแสโลกาภิวัตน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของ
ประเทศไดกาวไปสูระบบเทคโนโลยี มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตใหสามารถแขงขันกับนานาชาติได ภาวะการแขงขันอยางรุนแรงของ
ตลาดโลกในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ ทําใหหลายประเทศหันมาสนใจการพัฒนา
คุณภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมเชนเดียวกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ดังน้ัน 
ความตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและทักษะอยางเพียงพอในการใชและ
ควบคุมเทคโนโลยีการผลิตไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงมีอยูในระดับสูงมาก 
ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ  
โดยมุงผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อสนองความตองการโดยรวมของประเทศ 

กระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลกในยุคสหัสวรรษใหม ทําให
ตองมีการ เรงพัฒนาคนใหมีความสามารถสูง สามารถใชขอมูลขาวสารอยางชาญฉลาด 
นํามาพัฒนาเปนกระบวนการเรียนรูของตนเองได การศึกษาตองเตรียมคนใหมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน โดยมีความสามารถควบคุมภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
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ได การศึกษาจะตองบรรลุเปาหมายในการสราง บุคคลแหงการเรียนรู องคกรแหงการ
เรียนรู และสังคมแหงการเรียนรูเพ่ือเปนองคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนา และยกระดับการศึกษาของประเทศใหสามารถเขาสูการแขงขันกับ
นานาชาติได 

ปจจัยภายใน แยกเปนสองสวน สวนแรก คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงไดมีการประกาศใชเม่ือ 11 ตุลาคม 2540 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
แนวทางในการจัดการศึกษาไวหลายมาตรา โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรา 43 ไดระบุวา รัฐ
จะตองจัดการศึกษาพื้นฐานอยางนอย 12 ปอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและไมเก็บคาใชจาย 
และ มาตรา 81 ระบุใหรัฐตองจัด   การศึกษา อบรมและสนับสนุนใหจัดการศึกษาอบรม
ใหเกิดความรูคูคุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรู และปลุกจิตสํานึกท่ีถูกตองใหแกนักเรียน พัฒนา
วิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  เปนตน 

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 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใหมีการผสมผสานและการเทียบ
โอนผลการเรียนเรียนระหวางรูปแบบเดียวกัน และตางรูปแบบกัน (มาตรา 15) การ
กําหนดการบริหารและจัดการศึกษาของรัฐท่ีมุงเนนความเปนเอกภาพ ประสิทธิภาพ และ
การกระจายอํานาจ (มาตรา 30-มาตรา 40) การกําหนดสิทธิในการจัดการศึกษาของ
องคกรทองถิ่น (มาตรา 41) การบริหารและการจัดการศึกษาเอกชน ซ่ึงมุงเนนความเปน
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อิสระ โดยมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและมาตรฐานโดยรัฐ (มาตรา 43) การ
กําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบตอเน่ือง และชัดเจน 
(มาตรา 41-มาตรา 51) การพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพสูง และพัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพท่ีมีมาตรฐานสูง (มาตรา 52-มาตรา 57)  
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (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 แมจะมี
การมอบอํานาจบางเรื่องลงไป  ก็เปนเร่ืองการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีกําหนด
โดยสวนกลาง มีการกระจายอํานาจท้ังในดานการบริหารและวิชาการลงสูระดับพื้นท่ี
คอนขางนอย นอกจากน้ีในการบริหารงานโดยเฉพาะ ในดานนโยบายและแผน 
งบประมาณ ขาดเอกภาพหรือความเปนหนวยเดียวกัน ในลักษณะของภารกิจของแตละ
กรมในกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจมากเกินไปจนไมสามารถประสานนโยบาย แผน 
และงบประมาณในภาพรวมได มีลักษณะตางคนตางทําในภารกิจของตนเองเทาน้ัน 
 ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของการบริหารและการจัดการ ก็คือ ความไม
ตอเน่ืองของนโยบายและแผนงานหลักของการจัดการศึกษา อันเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหเกิดความสูญเสีย
ทางดานทรัพยากร และกอใหเกิดปญหาตอเน่ืองหลายประการ การขาดการมีสวนรวม
ของชุมชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีไมสามารถเขามามีบทบาทใน
การบริหารอยางจริงจัง เน่ืองจากขาดกลไกและวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะทําใหชุมชน 
ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีไมสามารถเขามามีบทบาทในการบริหาร
อยางจริงจัง เน่ืองจากขาดกลไกและวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะทําใหชุมชน ประชาชนเขา
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มารวมคิด  รวมวางแผน  รวมทํา  และรวมติดตามประเมินผลในการจัดการศึกษาใน
ทองถิ่น 
 ข) สภาพปญหาทางดานคุณภาพของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา
ในทุกระดับในปจจุบัน ประสบปญหาสําคัญในเร่ืองผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คอนขางตํ่า โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูความสามารถในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และภาษาตางประเทศ เชน  ภาษาอังกฤษ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาในป
การศึกษา 2540 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในวิชาเหลาน้ี นอยกวารอยละ 50 ของ
คะแนนเต็มของแตละวิชา ท้ังในระดับมัธยมศึกษา ตอนตน  และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 ค) สภาพปญหาเกี่ยวกับหลักสูตร ส่ือ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และการวัดผลประเมินผล หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน เปน
หลักสูตรกลางที่ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนท่ีหลากหลายได 
เน้ือหาสาระของหลักสูตรสวนมาก เปนเร่ืองท่ีกําหนดโดยนักวิชาการ ไมสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความแตกตางของทองถิ่น การจัดการเรียนการสอนก็ยังมุงเนนการสอน
ท่ีครูเปนศูนยกลาง ยังไมเปดโอกาสใหผูเ รียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองจาก
สภาพแวดลอมในชุมชนและสังคม มิไดใชการเรียนรูจากสภาพจริง หรือจากการปฏิบัติ
จริง ซ่ึงสงผลใหมีปญหาในดานการวัดผล ประเมินผล ท่ีเนนการวัดความรู ความจํา
มากกวาการวัดความรูความสามารถที่เกิดจากความเขาใจและการปฏิบัติจริง 
 ง) สภาพปญหาเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูบางสวนยัง
ขาดความรู ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนการสอน การถายทอดความรู
และประสบการณ ขาดความมีจิตสํานึกและจิตวิญญาณของความเปนครู ยังไม
กระตือรือรนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เน่ืองจากขาดแรงจูงใจในการทํางานใน
ลักษณะของผูมีวิชาชีพครู เน่ืองจากมีสาเหตุปจจัยหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่ง
คาตอบแทนที่คอนขางนอย เม่ือเปรียบเทียบกับวิชาชีพอื่นในสังคม นอกจากน้ีผูบริหาร
สถานศึกษาบางสวนยังไมไดรับการฝกฝนอบรมใหปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
ขาดความรูความเขาใจในการบริหารงาน มีภาวะการเปนผูนําคอนขางนอย ตลอดจนขาด
ทักษะในการบริหารงานและการจัดการดานการศึกษา 
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จากแรงผลักดันและสภาพปญหาดังกลาว จึงมีความจําเปนตองมีการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของผูเรียนท่ีได
มาตรฐานสูงในระดับสากล เพ่ือใหสามารถเผชิญปญหาและการเปลี่ยนแปลง ดํารงตนใน
สังคมไดอยางดีมีความสุข และรวมรับผิดชอบพัฒนาชุมชน  ประเทศชาติ  และสังคมโลก 

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

1. ขยายโอกาสทางการศึกษา ใหเด็กไดรับการพัฒนาความพรอมในทุกดาน
กอนเขาเรียนช้ันประถมศึกษา 

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

3. จัดหาทุนการศึกษาและจัดใหมีกองทุนสวัสดิการเงินกูแกนักเรียน 
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 

4. เรงรัดการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ซ่ึงมีความสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศในอนาคต เชน ดานวิทยาศาสตร แพทย วิศวกรรม และคอมพิวเตอร
ใหมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ดวยการเพ่ิมขีดความสามารถแกสถาบันอุดมศึกษา
และสถาบันอาชีวศึกษาในการผลิตบุคลากรดานผูสอน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนใหมีการรวมมือกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศเพื่อ
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   การบูรณะพิพิธภัณฑประวั ติศาสตร  การสรางอุทยาน
วิทยาศาสตร  ฯลฯ 

8. สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการศึกษา โดยใหองคกรปกครองทองถิ่น
มีบทบาทมากข้ึนในการบริหารและการจัดการศึกษา ในระดับและประเภทที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพและวิถีชีวิตความเปนอยูในทองถิ่น 

9. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยองคกร
ชุมชน สถานประกอบการเอกชน  และองคกรผูปกครอง 

10. สนับสนุนผูดอยโอกาสและผูพิการใหมีโอกาสเขาศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพใหมากยิ่งข้ึน  เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได  

11. ผอนคลายกฎ ระเบียบ และกําหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสม เพ่ือให
เอกชนเขามามีบทบาทในการลงทุนและบริหารการศึกษา และการฝกฝนอาชีพในทุก
ระดับใหมากยิ่งข้ึน 

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 
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เปนการเปลี่ยนโฉมหนาประเทศไทยใหทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก และรักษา
เอกลักษณของความเปนไทยเอาไวได  (ธนาคารกสิกรไทย, 2539) 

การดําเนินการปฏิรูปการศึกษา 
นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลป

อาชา ไดนํานโยบายของคณะรัฐมนตรี มากําหนดหลักการในการปฏิรูปการศึกษาโดยได
ต้ัง บัญญัติ 10 ประการ ของโรงเรียนในอุดมคติ ไวดังตอไปน้ี 

1. ผูบริหารโรงเรียน ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอํานวยการ มีจิตสํานึกในการท่ี
จะพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหเปนท่ียอมรับของ
สังคม ผูบริหารควรมีเวลาอยูประจําสถานศึกษา เพื่อดูแลการปฏิบัติงานภายในใหเปนไป
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 
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7. มีการเก็บคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา  เ พ่ือพัฒนา
สถานศึกษาและ จัดอุปกรณการเรียนใหครบครัน ท้ังน้ีใหยกเวนคาเลาเรียนสําหรับเด็ก
ยากจน และจายคาตอบแทนใหแกนักเรียนในการพัฒนาหรือการฝกภาคปฏิบัติ ฝกอาชีพ
ท่ีเกิดรายได และเปนประโยชนแก    โรงเรียน  เชน  เลี้ยงไก  การปลูกพืชผักสวนครัว  
เลี้ยงปลา  เปนตน 

8. มีการสงเสริมใหกลุมบุคคลหรือชุมชนมีสวนรวมในการแสวงหา
ทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร การจัดการของสถานศึกษา การจัดสวัสดิการ
ใหกับครู เชน การจัด ท่ีพัก คาตอบแทนชวงเวลา คาสอนพิเศษ คาฝกอบรม ตลอดจน
การแกไขปญหาดานหน้ีสินของครู 

9. มีการวัดและประเมินผลการศึกษา ท่ีมุงเนนผลผลิต คือ คุณภาพของ
นักเรียนตามที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร 

10. เปนโรงเรียนที่ผูนําทองถ่ิน และผูปกครองทุกระดับ ทุกประเภทยอมรับ
วาเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

เปาหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษา ก็คือ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามบัญญัติ 10 ประการ เพื่อสรางผลผลิต คือ นักเรียน ใหได
มาตรฐานใน ทุกระดับการศึกษา เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ นโยบายการ
ปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษาน้ี จึงมุงเนนที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีอยู จํานวน 40,576 โรงเรียน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2539) 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา  แยกไดเปน 5 หัวขอ ดังตอไปน้ี 
1. ใหกระจายอํานาจ ใหสถานศึกษามีอิสระ และมีความคลองตัวในการบริหาร

และ  ตัดสินใจในกิจการของสถานศึกษา รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียน และ
สอดคลองกับสภาพพื้นท่ี ใหลดบทบาทหนวยงานสวนกลางลง โดยใหเปนหนวยงานใน
กํากับ ประสานและ สงเสริมนโยบายดานแผน มาตรฐานการศึกษา ทรัพยากรการศึกษา 
การติดตามประเมินผลและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติการ 
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2. ใชแผนยุทธศาสตร จัดทําแผนยุทธศาสตร หรือแผนปรับปรุงต้ังแตระดับ
กระทรวง กรม  จังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา  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 กระทรวงศึกษาธิการมิไดมุงเนนใหมีการฝกอาชีพท่ีจําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิตประจําวันใหแกนักเรียน อาทิ วิชาชางยนต ชางไฟฟา ชางปูน ชางไม ชางสี 
วิชาคอมพิวเตอร บัญชี เปนตน ผลที่เกิดข้ึนก็คือ จากการที่ไดสํารวจแลว พบวานักเรียน
ในกลุมน้ี ประมาณ 3.5 ลานคน ขาดทักษะพื้นฐานดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับความถนัด
ทางธรรมชาติ  ไมสามารถซอมแกอุปกรณตาง ๆ ในกรณีฉุกเฉินดวยตนเองได เพราะไม
เคยไดรับการฝกฝนอบรมดานวิชาชีพมากอนในระหวางท่ีเรียนอยูในช้ันมัธยมศึกษา จึง
พยายามท่ีจะเรียนตอในช้ันสูงขึ้นไป ท้ัง ๆ ท่ีสามารถออกไปประกอบอาชีพไดแลว 

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
วิสัยทัศน ในป 2550 คนไทยทุกคนมีโอกาส มีความเสมอภาคในการไดรับ

บริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง โดยทุกคน ทุกสวน ในสังคมมีสวนรวมรับผิดชอบจัด
การศึกษา กระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเรียนรูอยางมีความสุข มี
คุณภาพมาตรฐานสูง เปนท่ีพึงพอใจของสังคม โดยมีครูเกง ครูดี มีคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพครู มีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีกระจายอํานาจ ใหทุกฝายมีสวนรวม 
โปรงใส และตรวจสอบได 
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วัตถุประสงค เพ่ือใหคนไทยทุกคน มีโอกาสไดรับการบริการการศึกษาอยาง
ท่ัวถึง และมีคุณภาพ เพ่ือใหมีการระดมสรรพกําลังจากทุกสวนมารวมจัดการศึกษา (ม. 
28) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคมไปสูสังคมแหงการเรียนรูบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย และสามารถดํารง
ตนอยูในสังคมโลกอยางเปนสุข เพ่ือผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่ไดคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
เพ่ือสงเสริมใหเกิดระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีกระจายอํานาจ ทุกฝายมีสวนรวม มี
ความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได 

เปาหมาย “ใหจัดการศึกษาท่ีเปนเลิศ โดยโรงเรียนมีคุณภาพ การเรียนมี
คุณภาพหองเรียนมีคุณภาพและผูเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานสูงในระดับสากล 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 
- มีครูท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
- มีส่ือและวัสดุอุปกรณท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
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- 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 ซ่ึงรับผิดชอบการจัดการศึกษาสวนใหญของประเทศเริ่มปฏิรูป
การศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี ต้ังแตป พ.ศ. 2539 โดยไดกําหนดขอบขายของการ
ปฏิรูปการศึกษาวาเปนการเปลี่ยนแปลงท่ียิ่งใหญทางการศึกษา เพ่ือแกไขปญหาและ
อุปสรรคท่ีมีอยูแตเดิมใหเบาบางลงหรือหมดไป และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
อนาคต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเขาสูระดับสากล โดยดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของบริบทของสังคมไทย โดยเนนการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา และการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการ ซ่ึงในแตละดานมีแนวทาง
ในการดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา 
เรงรัดใหโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ จัดใหมีมาตรฐาน คุณภาพ 

ทัดเทียมกัน และใหกระจายการบริการใหครอบคลุมพ้ืนที่ ดังตอไปน้ี 
                               
                                  3  มิติของการปฏิรูปการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

เวลาที่ใชในการเรียน 
การมีสวนรวม 

การติดตามความกาวหนา 

บรรยากาศสภาพแวดลอมเกื้อกูล  
จุดเนนทางการสอน 

ความคาดหวังผลสัมฤทธิ์สูง 

                  ภาวะผูนําทางการสอนเขมแข็ง 
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องคประกอบหลักของการปฏิรูปการศึกษา 
 

   ปฏิรูปกระบวน                                                        ปฏิรูปหลักสูตร 
การเรียนการสอน                          การมีสวนรวม            -  มาตรฐานการศึกษา 

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

 
 

คุณภาพการเรียน 
ไดมาตรฐานสูง 
ในระดับสา 

 
 

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

   

1.1 จัดทําแผนที่ต้ังสถานศึกษา (School mapping) ของโรงเรียนและ
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนําแผน
ท่ีต้ังไปปฏิบัติอยาง จริงจัง ดําเนินการวางแผนภาพรวมเปนรายจังหวัด รวมทั้งการ
เช่ือมตอระหวางจังหวัด เพ่ือมุงกระจายการจัดบริการใหครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ท้ังน้ี โดย
ใหสอดคลองกับสภาพทางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น
ดวย 
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1.2 กําหนดขนาดโรงเรียนและสถานศึกษาระดับตางๆ (School sizing) ใน 
แตละภูมิภาคเพื่อใหขนาดโรงเรียนท่ีสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี
คุณภาพประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น ท้ังน้ี ใหมีการรวมโรงเรียนขนาด
เล็กตามควรแกกรณี โดยใหอยูในดุลยพินิจของจังหวัด และใหทองถิ่นมีสวนรวมให
ขอคิดเห็น อีกท้ังใหคํานึงถึงการจูงใจใหผูปกครองเห็นผลประโยชนของการสงบุตรหลาน
ไปเรียนในโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีความพรอมในการใหบริการทางการศึกษามากกวา 
และอาจใหใชอาคารสถานท่ีของโรงเรียนเดิมเปนศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
ศูนยบริการทางการศึกษานอกโรงเรียน สถานที่จัดกิจกรรมพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นท่ี  
รวมท้ังใชจัดกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา โดยใหทองถิ่นรวมดําเนินการ 
 1.3 กําหนดเกณฑมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental standard 
criteria) ในดานบรรยากาศของการจัดการศึกษาดานการเรียนการสอน ดานอาคาร
สถานท่ี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานอุปกรณการเรียนการสอน และดานบุคลากร ท่ี
สอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจสําหรับใชในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมุงเนนสนับสนุนสถานศึกษาท่ี
ดอยเปนอันดับแรก 
 1.4  ใหโรงเรียนแตละโรงทั้งที่มีอยูเดิม และที่จะสรางข้ึนใหม มีผังแมบท
อยางเต็ม รูปแบบ อีกท้ังการออกแบบ และการจัดสรางอาคารเรียน รวมท้ังบรรยากาศใน
การจัดการเรียนการสอน และส่ิงแวดลอมในโรงเรียน ตองใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนอยู และมุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 
 1.5 กระจายอํานาจการกําหนดนโยบายและการบริหารโรงเรียน 
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ใหกับผูปกครอง ผูนําชุมชน และองคกรปกครอง
ทองถิ่น ใหไดมีสวนรับผิดชอบ ในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือใหมีการพัฒนาและ
การแกไขปญหาท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น 

1.6 ใหมีองคกรติดตามและประเมินผล ทําหนาที่กํากับ ติดตาม และ 
ประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนประเมินมาตรฐานโรงเรียนและสถานศึกษา 
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือนําไปสูการพัฒนาโรงเรียนและสถานศึกษาน้ัน ๆ อยู
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เสมอ ท้ังน้ี การรายงานผลตองนําเสนอผลงาน คุณภาพของผลผลิต ความคุมคา และ
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

เพ่ือท่ีจะใหโรงเรียนไดดําเนินการตามแนวทางปฏิรูปไดอยางมีผลดี ผูบริหาร  
ครู ผูปกครอง และนักวิชาการศึกษา จําตองมีแนวความคิดพ้ืนฐานสําคัญ ๆ และวิธีการ
พัฒนาโรงเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวความคิดท่ีวา การศึกษาเปนเร่ืองของทุก ๆ คน
ในสังคม โรงเรียนจึงตองเปนชุมชนอยางแทจริง นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
ตองมีคุณภาพสูงตามศักยภาพของทุกคน สามารถรวมพัฒนาสังคมอยางสรางสรรค ท้ัง
ในระดับประเทศและระดับโลก สามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง มีเหตุผล เปนบุคคลแหง
การเรียนรู ปรับตัวทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยี 

โรงเรียนเปนผูกําหนดแนวทางและระดับการพัฒนาและเลือกแนวทางในการ 
พัฒนาเอง คอย ๆ พัฒนาไปตามกําลัง ดวยความรูสึก ประสบผลสําเร็จ เปนระยะ ๆ 
ดังน้ัน การปฏิรูปโรงเรียนนั้นก็คือ ทําใหโรงเรียนมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของนักเรียน
และผูปกครอง ทําใหโรงเรียนมีสภาพเหมือนบานท่ีสอง เม่ือนักเรียนเขามาแลวเกิด
ความรูสึกวาอยูในบานของตนเอง มีความรักโรงเรียน สามารถเสียสละส่ิงตาง ๆ ใหแก
โรงเรียน พยายามสรางช่ือเสียงใหแกโรงเรียน เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวก็ยังมีความ
ผูกพันกับโรงเรียน กลับมาชวยเหลือโรงเรียน ชวยระวังภัยแกนักเรียนรุนนอง     
ชวยกันปกปองช่ือเสียงของโรงเรียน โรงเรียนก็สามารถพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง 
สรางนักเรียนที่มีคุณภาพใหแกสังคม เปนนักเรียนที่มีท้ังความรูความสามารถ สามารถ
ประกอบอาชีพและมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป 

2 การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เรงปฏิรูปการผลิตครู การสรรหาครู และการพัฒนาครู ท้ังที่ทําการสอนใน

สถานศึกษาของรัฐและเอกชน อยางครบวงจร รวมทั้งพัฒนาผูบริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาอยางตอเน่ือง โดย 

2.1 สรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบของครู  ผูบริหารโรงเรียนและ 
บุคลากรทางการศึกษา ใหมุงม่ันตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางจริงจัง 
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2.2 ประเมินความกาวหนาของครู ใหมุงเนนในการวัดประสิทธิภาพของ
ผลการปฏิบัติงานเปนสําคัญ โดยเฉพาะคุณภาพดานการเรียนของผูเรียน และสนับสนุน
ใหครูทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

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

2.4 ใหครูเลือกแผนการสอน หรือพัฒนาใหเหมาะสมกับผูเรียน เพื่อมุง
ใหผูเรียนสามารถและพัฒนาความสามารถ และพัฒนาความรูตลอดชีวิตไดอยางแทจริง 

2.5 ใหครูที่สังกัดสวนราชการตาง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการสามารถ
ทํางานในสถานศึกษา ทั้งในและนอกสังกัดไดมากกวาหน่ึงแหง ท้ังน้ีโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา และใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ และใหนับรวมเปนสวน
หน่ึงของผลงานของครูในการบรรจุครูใหมใหนําประสบการณของครูมาพิจารณา
ประกอบการกําหนดเงินเดือนดวย 

2.6 กําหนดคุณสมบัติและเปดโอกาสใหภูมิปญญาทองถ่ิน ครู ชาวบาน 
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและสวนราชการตางๆ รวมท้ังผูเกษียณอายุราชการมา
สอนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคาตอบแทนใหตามความเหมาะสม 

2.7 แกไขปญหาการขาดแคลนครู โดยการบรรจุแตงต้ังครูใหครบทุก
ตําแหนง ตามแผนอัตรากําลังของแตละสถานศึกษา การเกลี่ยอัตรากําลังครูและการลด
จํานวนครูชวยราชการใหคงเหลือนอยท่ีสุด สําหรับครูผูสอนวิชาขาดแคลน ใหไดรับ
คาตอบแทนพิเศษ อีกท้ังสนับสนุนใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษาท่ี
มีความพรอมในการเปดสอนวิชาชีพท่ีขาดแคลนจัดสอนไดถึงระดับปริญญาตรี 

2.8 รื้อปรับระบบการกําหนดตําแหนงครูในสถานศึกษา  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจําแนกความกาวหนาในสายงาน (Career Ladder) ระหวาง
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ครูกับผูบริหารสถานศึกษา ใหมีสายวิชาชีพ (Career pattern) ท่ีชัดเจนแตมีความ
ยืดหยุน และสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได โดยเฉพาะครูสามารถกาวหนาตามสาย
การสอน ในระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึนไดดวยผลงานของตนเอง ท้ังน้ีกําหนดใหมีคูมือ
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 ความสามารถใน
เชิงวิเคราะห 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 ครูก็นับวาเปนสวน
หน่ึงท่ีจะ ทําใหการปฏิรูปน้ันบรรลุจุดมุงหมายหรือไม ดวยเหตุน้ี การเลือกคนที่จะมาเปน
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จึงจําเปนท่ีควรจะไดจากผูท่ีมีสติปญญาดีหรือดีเลิศ และ
ตองมีใจรักในอาชีพน้ีดวย ก็จะเปนแรงเสริม ทําใหไดผูท่ีตองการเปนครูอยางแทจริง จะ
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ทําใหเขาผูน้ันมีความรับผิดชอบสูง ทุมเทและเสียสละใหแกนักเรียน รักท่ีจะนําวิธีการ
สอนใหมๆ นําเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการเรียนการสอน ปรับเปล่ียนวิธีการ
เรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ เปนคนรักท่ีจะพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอยู
ตลอดเวลา การเรียนการสอนในยุคโลกาภิวัตน เนนที่ตัวนักเรียนเปนศูนยกลาง 
(Student-centered) ครูมิใชเพียงผูบอกวิชาอีกตอไป แตทําหนาท่ีเปน ผูจัดการดาน
การสอน (Manager of Learning) แนะแนวทาง ใหคําแนะนํานักเรียนใหตองคนควาหา
ความรูจากแหลงความรูตาง ๆ ในดานสวัสดิการน้ัน ครูก็ควรจะสามารถดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางเปนสุข ไมควรจะมีหน้ีสินมากมาย หากไมยอมเปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนใหทันเหตุการณควรจะไดรับการตําหนิบาง เปนการกระตุนใหเกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 

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 กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการเรียนรูของผู เ รียน และ

สนับสนุนใหโรงเรียนและสถานศึกษาแตละแหงสามารถพัฒนาและเพิ่มเติมมาตรฐานขั้น
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พื้นฐานดังกลาว ตามความตองการและความเหมาะสม และใหองคกรวิชาชีพมีสวนรวม
ในการกําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของการจัดการศึกษาวิชาชีพ 

3.2.6 ใหประชาชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร และ
กําหนดแบบเรียนใหเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพความตองการของแตละทองถิ่น 

3.3 เรงปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูในสถาบันการผลิตครู มีเน้ือหา
วิชาชีพครูมากข้ึน เพ่ือมุงเนนคุณภาพของผูท่ีจะออกไปประกอบอาชีพครู 

3.4 จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โดยเนนเปนพิเศษในดาน
พื้นฐานทางภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร เพ่ือรองรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะในระดับท่ีสูงข้ึน 

3.5 ปฏิรูปการเรียนรูภาษาตางประเทศ ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมี
คุณภาพ โดยการพัฒนารูปแบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมการสอน และพัฒนาหองสมุดใน
สถานศึกษาใหมีคุณภาพ รวมท้ังสรางเครือขายการเรียนรูระหวางการศึกษาในระบบและ
นอกระบบโรงเรียนใหสามารถใหบริการที่สนองความตองการของผูเรียนไดอยาง
กวางขวาง 

3.6 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ใหมีความหลากหลายท้ังรูปแบบ
และเน้ือหาตลอดจนใหมีความยืดหยุนในเรื่องเวลาเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
หารายไดระหวางเรียน 

3.7 เรงรัดการจัดการเรียนการสอนเร่ืองประชาธิปไตยใหบังเกิดผล 
โดยพัฒนาหลักสูตร ประชาธิปไตยแบบย่ังยืน (Sustainable democracy) และ
สงเสริมใหผูท่ีอยูในอาชีพครูปฏิบัติตนอยูในวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อเปนแบบอยาง และ
เสริมการเรียนรูของผูเรียน 

3.8 ปฏิรูประบบการวัดผลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เนน
พฤติกรรมการแสดงออกจริงของผูเรียน และใชผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอน สําหรับคัดเลือกผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภท ใหใชผลการ
เรียนสะสม ลดความสําคัญของการสอน และเพิ่มโควตาการคัดเลือกเขาเรียนตอ 

3.9 พัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษา ท้ัง
ในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเปนเครือขายรองรับการกระจายอํานาจ  ทางวิชาการ 
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ในการปรับปรุงหลักสูตร ควรใหเปนสังคมของการเรียนรู ตองอาศัยผูเรียนและความ
ตองการของทองถิ่น คุณภาพของการศึกษาควรจะขึ้นอยูกับความเขาใจของการเรียนรู
ของผูเรียนและผูสอน ครูและนักเรียนรวมกันเปนเจาของการเรียนรู การเรียนรูท่ีแทจริง 
ผูเรียนควรเปนผูสรางความรูการเรียนรูตองสัมพันธกับชีวิตจริง ใหผูเรียนขยายความรูสู
สภาพชีวิตจริง หลักสูตรของแตละทองถิ่นควรจะสรางใหสนองความตองการของทองถิ่น
น้ัน และตรงกับความเปนจริงในกระบวนการเรียนการสอนควรที่จะนําธรรมชาติเขามามี
สวนรวม แหลงความรูควรจะเปดกวางนําเทคโนโลยีสมัยใหม เขามาชวย เชน 
คอมพิวเตอร การสอนทางไกลโดยใชดาวเทียม นําภาษา ตางประเทศมาใชสอนนักเรียน
ต้ังแตระดับประถม เพื่อใหเปนพ้ืนฐานของการเรียนในอนาคตการเรียนนักเรียนควร
ปฏิบัติไดจริง เชน ไดทําการทดลองในหองทดลอง มีหองเรียนภาษาโดยตรง นําเอา
หลักการกระจายอํานาจทางวิชาการมาใชใหเหมาะสม 

4 การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา 
มุงกระจายอํานาจ เพ่ือเอื้อใหสถานศึกษามีอํานาจตัดสินใจในดานท่ีเกี่ยวกับ 

การบริหารและการจัดบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพและวิถี
ชีวิตความเปนอยูในทองถิ่นมากท่ีสุด พัฒนาองคกรรองรับการกระจายอํานาจในระดับ
จังหวัดใหเขมแข็ง พรอมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน 
และเอกชน โดย 

4.1 กําหนดหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดบรกิารทางการศึกษา
และองคกร 

ประสานงานในระดับจังหวัด สําหรับบริหารการศึกษาในทองถิ่น และ 
ในการจัดการบริการทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในดาน
ภารกิจ พื้นที่บริการ งบประมาณ และบุคลากร ตลอดจนจัดแบงสัดสวนความรับผิดชอบ
ในการจัดบริการ ท้ังสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนในทุกจังหวัด รวมทั้งวางระบบ
เครือขายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหอยูภายใตนโยบายการบริหารมาตรฐาน 
และการประเมินผลท่ีเปนเอกภาพในแตละระดับ แตละประเภท   โดยกําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบหลักคือ กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.2 มุงพัฒนาองคกรทุกระดับ ดวยการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร การปรับร้ือโครงสรางระบบบริหารเพ่ือรองรับการกระจาย
อํานาจ เพื่อใหหนวยงานทางการศึกษาสามารถบริหารงานไดอยางคลองตัว  และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.3 มุงสงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และเอกชนใหมีสวนรวม
ในการบริหารและจัดการศึกษา โดยพัฒนาศักยภาพของครอบครัวใหเขมแข็งดวยมิติ
ทางวัฒนธรรม  สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานการศึกษาในแต
ละระดับ สนับสนุนเอกชนที่ลงทุนดานการศึกษาใหกูเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่า เรงรัด
จัดต้ังสถานศึกษา สถาบันฝกอบรมวิชาชีพในสาขาที่ขาดแคลน ในเขตพัฒนา
อุตสาหกรรมนอกกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตามมาตรการสนับสนุนเอกชนให
ลงทุนพัฒนาการศึกษา ผอนคลายกฎระเบียบที่ควบคุมสถานศึกษา กําหนดมาตรการจูง
ใจท่ีเหมาะสมอื่น ๆ สําหรับการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชนและเอกชน 

4.4 พัฒนาการบริหารบุคลากรของรัฐบาลใหอยูภายใตพระราชบัญญัติ
องคกรบริหารบุคคลเชนเดียวกัน เพื่อความเปนเอกภาพและเสริมความม่ันคงในอาชีพ
ของบุคลากร 

4.5 พัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม และประเมินผลใหเขมแข็ง และ
ประสานงานใหสอดคลองกันในทุกระดับ 

4.6 ดําเนินการชวยเหลือดานคาใชจายแกผูที่กําลังศึกษาอยูในทุก
ระดับ ทุกประเภท ดวยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อมุงแกไขความเหลื่อมล้ําดานโอกาส
ทางการศึกษาของผูเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดนอย ท้ังในสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน เชน ยกเวนเงินบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียมตาง ๆ การดําเนินการกองทุนเงิน
กูยืมเพื่อการศึกษา การจัดเงินอุดหนุน คาเลาเรียนบุตร จัดหาทุนการศึกษาจากแหลงทุน
ภาครัฐ ภาคเอกชนทั่ว ๆ ไป 

4.7 เพ่ิมคาใชจายทางการศึกษาใหไดระหวางรอยละ 6-7 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross domestic product หรือ GDP) เพ่ือให
ทัดเทียมกับระดับมาตรฐานสากล  และมุงไปสูความเปนเลิศทางการศึกษา โดย 
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4.7.1 เพ่ิมงบประมาณทางการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวม 

4.7.2 นํามาตรการดานภาษีทางการศึกษามาใช 
4.7.3 สงเสริมสนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินการจัดบริการในภาพรวม

ท้ังประเทศ 
4.7.4 ใหภาคเอกชนมีโอกาสรวมลงทุน ดําเนินกิจการโรงเรียน สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ดวยระบบการบริหารที่ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ ภายใตขอตกลง
รวมกันระหวางภาครัฐกับเอกชน เพ่ือเปนการแบงเบาภาระดานงบประมาณของรัฐ ใน
ดานการจัดการศึกษาท่ีมีความหลากหลายและมีคุณภาพ  และสอดคลองกับความ
ตองการของผูปกครอง 

4.7.5 ใหทองถิ่นมีสวนรวมรับผิดชอบการจัดบริการทางการศึกษามาก
ข้ึนดวยการผอนคลายกฎระเบียบท่ีควบคุมสถานศึกษา  และกําหนดมาตรฐานจูงใจท่ี
เหมาะสม 

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

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

ระดับสถานศึกษา 
ถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด ตองสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมี

ความสุข ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง จัดสาระการเรียนรูบูรณาการความรูและทักษะตาง ๆ 
อยางเหมาะสมกับระดับการศึกษา มีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี :- 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอน ที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนได
เรียนรูตามสภาพความเปนจริง  มีวิธีการเรียนและมีทักษะแสวงหาความรู  สรางความรู
ไดดวยตนเอง 
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2. จัดทําสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง  และ
สอดคลองกับความสนใจ  ความถนัด  ความตองการของผูเรียนและชุมชน 

3. จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม และองคประกอบอื่นๆ ท่ีสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

4. ใหบุคลากร องคกร และสถาบันในทองถิ่น มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

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
สถานศึกษาจัดแผนการเรียนที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการ โดยใหชุมชนมี
สวนรวม 3) สนับสนุนสถานศึกษา ใหใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
4) กํากับดูแลใหสถานศึกษาดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกําหนด 

ดานวิชาชีพและบุคลากร 1) สรางความตระหนัก จิตวิญญาณและจรรยาบรรณ
ของครู และบุคลากรทางการศึกษาในการเปนวิชาชีพช้ันสูง 2) สงเสริม พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความตระหนัก จิตวิญญาณ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง การ
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วิจัยในช้ันเรียน และอื่น ๆ ตามความจําเปน 3) สนับสนุนสงเสริมใหมีการรวมกลุม
เครือขายเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 4) จัดระบบสรางขวัญ กําลังใจ และสวัสดิการ 

ดานการบริหารจัดการ 1) สงเสริม พัฒนาการบริหารและการจัดการท่ีเอื้อตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของจังหวัด/เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 3) สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหพัฒนาเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ       
4) สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 5) สงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการจัดการ 6) สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในชั้นเรียน         
7) สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน และจัดสรรการใชทรัพยากร เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 8) ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 9) นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

ระดับกรม 
กระบวนการเรียนการสอน 1) กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ยึด

ผูเรียนเปนศูนยกลาง  2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ดานหลักสูตร 1) กําหนดแนวปฏิบัติตามกรอบหลักสูตร 2) สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาจัดทํามาตรฐานการศึกษา 3) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาและพัฒนา
หลักสูตรใชสําหรับจังหวัด/เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 4) กําหนดแนว
ปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา 

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

ดานบริหารและการจัดการ 1) กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2) จัดทํายุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา 3) จัดทําแผนการสงเสริมการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ 4) สงเสริมและจัดระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 5) สนับสนุน สงเสริม ประสานงาน และ
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จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  6) ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผล  7) ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 

ระดับกระทรวง 
ดานกระบวนการเรียนการสอน 1) กําหนดนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนที่

ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 2) ประชาสัมพันธแนวคิดและหลักการปฏิรูปกระบวนการเรียน
การสอน 3) กํากับ ติดตามการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน 

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

ดานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 1) กําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  3) ปรับปรุงและจัดทํากฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนเกื้อกูลแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) จัดต้ังองคกร 
และกองทุนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 5) สงเสริมใหมีระบบการผลิต พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 6) สงเสริม สนับสนุน ประสานการใชทรัพยากร และความชวยเหลือทาง
วิชาการ 7) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 8) กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
พัฒนาวิชาชีพ 

ดานบริหารและการจัดการ 1) กําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
2) กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 3) จัดทํา และพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาระดับชาติ 4) ระดมและประสานงานการใช
ทรัพยากรรวมกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ปรับปรุงโครงสรางการบริหาร
การศึกษา 6) ประชาสัมพันธการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) กํากับ ติดตาม 
ประเมิน ตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงาน 

สรุป 
การปฏิรูปการศึกษาเปนส่ิงจําเปนยิ่ง เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อยางรวดเร็ว เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
กับตางประเทศ เพ่ือนําพาประเทศกาวไปสูความเจริญทัดเทียมกับอารยประเทศ การ
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ปฏิรูปการศึกษาน้ีตองดําเนินการพรอมกันไปท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานโรงเรียนและ
สถานศึกษา ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน และดานระบบบริหารการศึกษา การดําเนินการปฏิรูปการศึกษา มุงไปสูเปาหมายท่ี
สําคัญไดแก การกระจายอํานาจ (Decentralization) การใชแผนยุทธศาสตร (Strategic 
plan) ในทุกองคกร การพัฒนาวิชาชีพ (Career development) ผูเรียน เปนศูนยกลาง
แหงการเรียนรู (Student-centered) การดําเนินงานตองมีความรับผิดชอบรวมกัน และใช
วิธีการที่สามารถนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลไดจริง ๆ 

ประเวศ วะสี (2538) ไดสรุปยุทธศาสตรหรือเง่ือนไขสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จ 
8 ประการ  ดังตอไปน้ี: 

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 เรง

ดําเนินการสนับสนุน ปรับปรุงแกไข ยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การตื่นตัว กระตือรือรน 
และการผนึกกําลังของทุกฝายเพื่อการพัฒนาคน สังคม ประเทศชาติ สูความกาวหนา
และม่ันคง (ปราชญา กลาผจัญ, ม.ป.ป., หนา 352-382) 

4.3  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย    
            พุทธศักราช 2540 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ซ่ึงมีผลบังคับใช
ต้ังแตวันที่ 11 ตุลาคม 2540 กําหนดสิทธิและหนาที่ทั้งของรัฐและของประชาชน
เกี่ยวกับการศึกษาไวสรุปไดดังน้ี 
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มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 
12 ป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษา
อบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่นและเอกชน ท้ังน้ี
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการ
กํากับดูแลของรัฐยอมไดรับความคุมครองทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ 

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

มาตรา 283 ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิ์ไดรับจัดต้ัง
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตองทําเทาท่ีจําเปนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อการ
คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ท้ังน้ี 
จะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่น หรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวไมได 
 จากขอกําหนดใหมีกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการศึกษาในรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 
มีผลใหเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดผานการประชาพิจารณ
อยางกวางขวางท่ัวประเทศ 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. นิยามความหมายของคําท่ีใชทางการศึกษาท่ีสําคัญ ๆ ไวในมาตรา 8 มีสาระ
โดยสรุปดังนี้ 
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1.1 การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  การสร างองคความรูจาก
สภาพแวดลอม 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 บุคลากรซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการสอนและ
การวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 

1.6 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการ
บริหารสถานศึกษาแตละแหงท้ังของรัฐและเอกชน 

1.7 ผูบริหารการศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาต้ังแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาข้ึนไป 

2. กําหนดหลักการจัดการศึกษาไวในมาตรา 8  ดังน้ี 
2.1 เปนการศึกษาตลอดชวิีตสําหรับประชาชน 
2.2 ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
2.3 การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง 

3. กําหนดหลักในการจัดระบบ โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาไวดังน้ี 
3.1 มีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายดานปฏิบัติ 
3.2 กระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
3.3 กําหนดมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพทุกระดับและประเภท

การศึกษา 
3.4 สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรอยาง

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

องคกร เอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
มีสวนรวม 

4. กําหนดสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษาไวในมาตรา 10-14 มีสาระสําคัญ สรุป
คือ 

4.1 รัฐตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอภาคกัน ในการรับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอยางทั่วถึงไมนอยกวา 12 ป โดยไมเก็บคาใชจาย 

4.2 ผูบกพรองทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการ
เรียนรูหรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไม
มีผูดูแลหรือดอยโอกาสมีสิทธิ์และโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ 

4.3 ตองจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ดวยรูปแบบท่ี
เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

4.4 บิดามารดาหรือผูปกครอง มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน ท่ีจะไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตร
หรือบุคคลท่ีอยูในความดูแล ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แกบุตรหรือบุคคลที่อยูในความดูแลท่ีครอบครัวจัดใหตามท่ีกฎหมายกําหนด และไดรับ
การลดหยอนยกเวนภาษีสําหรับคา ใชจายการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนดบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ๆ ซ่ึงสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็มีสิทธิ์
ไดรับสิทธิประโยชนในลักษณะเดียวกัน 

5. กําหนดระบบการศึกษาไวในมาตรา 15 ใหมี 3 ระบบ สถานศึกษามีสิทธิจัด
การศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือท้ังสามรูปแบบก็ได สามารถเทียบโอนผลการ
เรียนระหวางกันไดตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนด ไมวาจะเปนการเรียนจาก
สถานศึกษาใด 

5.1 การศึกษาในระบบ เปนการศึกษากําหนดจุดมุงหมาย หลักสูตร 
ระยะเวลาการวัดและประเมินผลเปนเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาไวแนนอน 
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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 เวนแตสอบไดช้ัน
ปท่ี 9 ของการศึกษาภาคบังคับ 

8. มาตรา 24  กําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดกระบวนการ
เรียนรู 

8.1 จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน 

8.2 จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด 
8.3 ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การ

ประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา 
8.4 ใหเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รัก

การอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
8.5 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางได

สัดสวนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมและคุณลักษณะท่ีดีงามไวในทุกวิชา 
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8.6 สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือ
การเรียน อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู สามารถใชการ
วิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 

8.7 จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาและสถานที่ มีการประสานความ
รวมมือกับบิดามารดาผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ 

9. มาตรา 27 กําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาพ้ืนฐานเพื่อความเปนไทย เปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตอ ใหสถานศึกษาจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่
เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค
เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและชุมชน  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 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จํานวนกรรมการ 
คุณสมบัติและวิธีสรรหา  วาระดํารงตําแหนงเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

10.3 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
แตละเขตพ้ืนท่ีใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพนท่ี มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับ
ดูแลสถานศึกษา รวมทั้งพิจารณาจัดต้ัง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา ประสาน สงเสริม
และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย      

10.4 ให มีคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน  และสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี เพื่อกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของ
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สถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ครู องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติและวิธีสรรหา วาระดํารง
ตําแหนงเปนไปตามกฎกระทรวง 

10.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาไดเองทุกระดับตาม
ความพรอม ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น 

11. มาตรา 47-51 กําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มี
สาระสําคัญคือ 

11.1 ใหมีระบบการประกันคุณภาพโดยการตรวจสอบทั้งภายในและจาก
ภายนอก และใหถือเปนสวนหน่ึงของการบริหาร 

11.2 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เปนองคกรมหาชนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังทุกหาป 

12. มาตรา 53 กําหนดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนทั้งของรัฐและเอกชน มีฐานะเปนองคกรอิสระภายใตการบริหารงานของ
สภาวิชาชีพในกํากับของกระทรวง มีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังพัฒนา
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 หมายรวมถึงความมี
จิตใจงดงาม ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา การ
อนุ รักษ สืบสานเอกลักษณของทองถิ่นและวัฒนธรรมอัน ดีงามของชาติ  และ
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ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ในขณะเดียวกันก็มีวิสัยทัศนท่ีทันตอความเปนไปใน
สังคมอื่น และความกาวหนาในสังคมโลก กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค และยุทธศาสตรการจัดการศึกษาพ้ืนฐานไวดังน้ี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2542, หนา  15-29) 
 วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา 
จิตใจ อารมณ สังคมเหมาะสมกับวัย มีความรูคูคุณธรรมที่จะดํารงชีวิตอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางเปนสุขบนพ้ืนฐานความเปนไทยอยางมีศักด์ิศรีและภาคภูมิใจ สามารถ
พึ่งพาตนเอง มีทักษะที่จะแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง มีทักษะเบื้องตนในการประกอบ
อาชีพ มีวิสัยทัศนอันกวางไกลพอท่ีจะรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมโลก มี
จิตสํานึกท่ีถูกตองทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และมีความมุงม่ันในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา
ของไทย 
 นโยบาย 
 รัฐจะจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปอยางท่ัวถึงใหกับทุกคนอยางมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ดวยหลักการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมขององคกรการ
ปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน และการใชนวัตกรรมตลอดจนรูปแบบท่ีหลากหลาย ให
สอดคลองกับสภาพความแตกตางของแตละบุคคลและความแตกตางของทองถิ่น 
 มาตรการ 

มาตรการที่กําหนดข้ึนเพื่อใหยุทธศาสตรการจัดการศึกษาพ้ืนฐานบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีคุณภาพคือ 

มาตรการที่ 1 รัฐจัดการศึกษาใหมีรูปแบบหลากหลายท่ีผูเรียนสามารถเลือกเรียน
ไดตามศักยภาพ 

มาตรการที่ 2 มรดกของสังคมไทยที่ไดส่ังสมมาหลายรอยป ไดชวยใหประเทศ
พนภาวะวิกฤติมาไดทุกยุคทุกสมัย ตองจัดใหเปนแกนของการเรียนรู โดยปรับให
เหมาะสมกับอายุระดับและทองถิ่นของผูเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มรดกดังกลาวไดแก 
สถาบันพระมหากษัตริย สถาบันศาสนา คานิยม การเอื้ออาทร ความมีนํ้าใจตอกัน ความ
รักถิ่น รักชาติ การรักษาธรรมชาติ การรักษาสมบัติสาธารณะ มรดกดานศิลปะ 



                                                                                           EF 303 
 
286 

สถาปตยกรรมไทย แพทยแผนไทย อาหารไทย ระบบครอบครัว  ปราชญชาวบาน  
เครือขายประชาชน  และภูมิปญญาไทยดานการผลิตและดานอาชีพ  

มาตรการท่ี 3 รัฐสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ป ตามที่กําหนดไวตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
มาตรา 43 และมาตรา 289 

มาตรการที่ 4  กําหนดบทบาทของรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัด
การศึกษา 

มาตรการที่ 5 รัฐสนับสนุนใหชุมชน เอกชน องคกรเอกชน ครอบครัว สถาบัน
ศาสนา มีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมีสวนรวมในการระดมทุนเพ่ือการจัด
การศึกษา 

มาตรการที่ 6 ใหรัฐสนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี 
และแผนกสามัญศึกษาไดเรียนอยางมีคุณภาพเทาเทียมกันกับการท่ีรัฐสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระบบโรงเรียนปกติของรัฐ 

มาตรการที่ 7 รัฐจัดและสนับสนุนเอกชน และองคกรตาง ๆ จัดการศึกษาใหกับ
ผูดอยโอกาสทุกกลุมเปาหมายเปนการเฉพาะ ท้ังการศึกษาสงเคราะหและการศึกษา
พิเศษในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตามศักยภาพและสภาพของผูเรียน 

มาตรการที่ 8  สําหรับประชากรวัยแรงงานที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ
ปกติ ใหรัฐจัดหรือสนับสนุนใหเอกชนหรือองคกรตาง ๆ จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหโดย
รูปแบบตาง ๆ ท้ังการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหครอบคลุมและ
ท่ัวถึงประชากรในกลุมน้ี 

มาตรการที่ 9  รัฐจะจัดโครงการเฉพาะกิจเพ่ือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับเด็ก
และเยาวชนในทองถิ่นเส่ียงภัย และทุรกันดารโดยเฉพาะ 

มาตรการที่ 10  รัฐจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ท้ังน้ีจะมุงปฏิรูป 4 ดาน คือ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 2) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  3) การบริหารการจัดการ  4) การประกันคุณภาพการศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษา 
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มาตรการที่ 11  รัฐกําหนดแนวทางการจัดงบประมาณเพื่อการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามความสามารถทางเศรษฐกิจของรัฐ เฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน การ
ดําเนินงานของสถานศึกษา และสวนท่ีเปนคาเลาเรียนในสถานศึกษาของรัฐ และจะ
อุดหนุนสถานศึกษาเอกชนเฉพาะสวนที่เปนคาเลาเรียนในอัตราท่ีเทากันกับผูเรียนใน
สถานศึกษาของรัฐ เวนแตการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการและผูดอยโอกาส รัฐจะ
รับผิดชอบคาใชจายอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ไดแก คาท่ีพัก อาหาร  เส้ือผา  เคร่ือง
แตงกาย  แบบเรียน  ส่ือเสริมการเรียนรูสําหรับคนพิการ 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 หลักสูตรของการศึกษาของไทยแตเดิมเปนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากการสังเกต 
และการปฏิสัมพันธกับบุคคลและส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัวเปนธรรมดาวิสัย  การเรียนรูของ
คนไทยเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปหลังจากไดรับอิทธิพลจากประเทศตะวันตก ต้ังแตสมัยรัชกาล
ท่ี 5 เปนตนมาจนถึงปจจุบันหลักสูตรการศึกษาไทยมีพัฒนาการโดยสรุปดังน้ี (กรม
วิชาการ, 2539; พิมพันธ เตชะคุปต และทิศนา  แขมมณี (บรรณาธิการ), 2540) 

1. ระดับประถมศึกษา  มีหลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน  ดังนี้ 
1.1 การศึกษาในระบบโรงเรียน ประกอบดวย 1) หลักสูตรประถมศึกษา 

พุทธศักราช 2480  2) หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2491 3) หลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2498   4) หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2503                
5) หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 6) หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) โดยสรุปนับต้ังแตประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเปนตนมาการศึกษาในระบบโรงเรียนระดับประถมศึกษา  มี
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ึนมาใชรวมจํานวน 6 หลักสูตร 

1.2 การศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบดวย 1) หลักสูตรการศึกษา
ผูใหญภาคหลักมูลฐาน พุทธศักราช 2490  2) หลักสูตรการศึกษาผูใหญระดับ 1, 2, 3 
พุทธศักราช 2511 3) หลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2511  4) หลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ ระดับท่ี 3-4  พุทธศักราช 2522              
5) หลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ ระดับท่ี 1-2  พุทธศักราช 2527  6) หลักสูตร
การศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2529 โดยสรุปนับต้ังแตประเทศ
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ไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนตนมาการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ึนมาใชรวมจํานวน 6 หลักสูตร 

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 มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ข้ึนมาใชรวมจํานวน 5 หลักสูตร และมีหลักสูตรอาชีพ 1 หลักสูตรคือหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน 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
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนตนมา การศึกษาในระบบโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขึ้นมาใชรวมจํานวน 
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
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เตรียมอุดมศึกษา พุทธศักราช 2498  5) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 
2503  6) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518  7) หลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พุทธศักราช 2524  8) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) โดยสรุปนับตั้งแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเปนตนมาการศึกษาในระบบโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาข้ึนมาใชรวมจํานวน 8 หลักสูตร และมีหลักสูตรอาชีพ 4 หลักสูตร คือ  
1) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ พุทธศักราช 2518  2) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2530 (กรมอาชีวศึกษา)  4) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2531 (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล) 

3.2 การศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนหลักสูตรตอเน่ืองในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 6 หลักสูตร สวนการศึกษาเพ่ืออาชีพ
นอกระบบโรงเรียนมี 3 หลักสูตร 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรชางฝมือ (ปชม.)                  
2) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) หลักสูตร ปวช. พิเศษ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อแกปญหา
ความยากจนในชนบท 

พัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลายสาย
สามัญและสายอาชีพ ต้ังแตหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีหลักสูตรในแตละระดับ
รวมท้ังส้ิน 39 หลักสูตร โดยมีการพัฒนาตอเน่ืองมาอยางสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปจจุบันกระแสความตองการในการปฏิรูปการศึกษาของ
ประชาชน และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2524 มาตรา 27 
กําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
พื้นฐานเพื่อความเปนไทย เปนพลเมืองดีของชาติ  การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ 
และการศึกษาตอในสถานศึกษาจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและชุมชน สังคมและประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีหลักการท่ีสําคัญ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2544, หนา 4-5) คือ 
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1. เปนการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล 

2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนควรจะไดรับการศึกษาอยาง
เสมอภาคและเทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

4. เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ  เวลา  และการจัดการเรียนรู 
5. เปนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มี

ความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ ใหผูเรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดังนี้ 

1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอันพึง
ประสงค 

2. มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียน  และรักการ
คนควา 

3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและมีความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี ปรับ
วิธีการคิด วิธีการทํางาน ไดเหมาะสมกับสถานการณ 

4. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการ
คิด การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนินชีวิต 

5. รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปน

ผูบริโภค 
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี 

ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
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8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิ
ปญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

9. รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามใหสังคม 
โครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย 
1. ระดับชวงช้ัน กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงช้ัน ตามระดับพัฒนาการของ

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

2. สาระการเรียนรู กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรประกอบดวยองค
ความรู ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรม
ของผูเรียน แบงออกเปน   8 กลุม คือ  1) ภาษาไทย  2) คณิตศาสตร  3) วิทยาศาสตร  
4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5) สุขศึกษาและพลศึกษา   6) ศิลปะ   7) การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี   8) ภาษาตางประเทศ 

สาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมน้ีเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจ
จัดเปน 2 กลุมคือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษไทย คณิตศาสตร และสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ 
กลุมท่ีสอง ประกอบดวย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และภาษาตางประเทศ เปนสาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษย และสราง
ศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค 

การจัดการเรียนรู 
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนการพัฒนาผูเรียนใน

ลักษณะองครวม มีความสมดุล ท้ังดานจิตใจ รางกาย ปญญา และสังคม ในทุกชวงช้ัน
ของการจัดการศึกษา ใหผูเรียนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองตามเปาหมาย และ
วิธีการที่วางไว ใหมีความพึงพอใจในความสุขของสถานะที่ตนเองสํารวจอยู ในชวงหกป
แรกเนนการฝกปฏิบัติใหผูเรียนพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย และการมีสวนรวม 
สําหรับในชวงหกปหลังจะใหความสําคัญกับความรูและทักษะ โดยมีเปาหมายในการ
พัฒนาผูเรียน ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และเปดโอกาสใหผูเรียน  
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1. มีสวนรวมตัดสินใจในการวางแผนการเรียนและประเมินผลการเรียนการสอน
ของตน 

2. แสดงออกอยางอิสระ เพื่อไดสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ ท้ังในรูปโครงงาน
และกิจกรรมตาง ๆ  

3. เปนผูปฏิบัติ เรียนรูจากสภาพจริง มีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ฝกหัดสรางความเปนชุมชน  ฝกการจัดการ  การติดตอส่ือสาร  ฝก
สมาธิ ฯลฯ 

4. ทํางานเปนทีมมากท่ีสุด เพ่ือการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ การทํางาน
รวมกันดวยความสุขและความสรางสรรค 

5. เรียนรูจากครอบครัวและโลกกวาง 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไดใหความสําคัญกับโครงงาน ซ่ึงผูเรียนจะตองทํา

ท้ังโครงงานตามกลุมสาระเรียนรูและขามกลุมสาระการเรียนรู อาจจะเปนโครงงานเดี่ยว
หรือโครงงานที่ทําเปนกลุม ผูเรียนจะตองเปนผูเร่ิมตนคิด ลงมือทํา เม่ือมีปญหาท่ีตองหา
ทางแกไข มีการทํารายงานและเสนอผลงานของนักเรียนเอง ผูสอนตองคอยชวยแนะนํา
ใหผูเรียนทําดวยความสนุกเปนธรรมชาติ 

การบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรู ทําใหผูเรียนมองเห็นความเช่ือมโยง
และความสัมพันธระหวางความคิด ทักษะ และแนวคิดภายในสาระการเรียนรู สามารถที่
จะสรางรูปแบบการคิดท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน สําหรับการบูรณาการขามกลุมสาระการเรียนรู 
ทําใหผู เ รียนไดปฏิบั ติ กิจกรรมหรือการงาน เ พ่ือสรางความหมายดวยการใช
ประสบการณของตนเอง พรอมกับปรับการเช่ือมโยงตอเน่ืองระหวางความคิดตาง ๆ ไป
ในขณะเดียวกัน การบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู ทําใหนักเรียนตองใชวิธีการ
ท่ีหลากหลาย ในการเชื่อมตอระหวางการเรียน และชวยใหนักเรียนสามารถรวบรวม
ขอมูลในลักษณะภาพรวม แทนที่จะแยกเปนสวน การเรียนจะเนนที่ศูนยรวม  หองเรียน
จะกลายเปนพิพิธภัณฑ  หองปฏิบัติการ  ศูนยคอมพิวเตอร  หองสมุด เปนตน 

บุคลากรที่เกี่ยวของในการนําหลักสูตรไปใช 
การนําหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานไปใชอยางมีประสิทธิภาพนั้น ผูเกี่ยวของ

จะตองเขาใจบทบาทหนาท่ีของตน และตองปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีน้ันบุคลากรท่ี
เกี่ยวของประกอบดวย 
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1. ผูเรียน ตองมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองและเขารวมกิจกรรม
การเรียนรูอยางกระตือรือรน 

2. ผูสอน คือผูจัดการ ตองวางแผนการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรู แนะนํา ชวยกระตุนใหผูเรียนแสวงหาความรู ชวยพัฒนาผูเรียน ชวยตกแตง
ความรูของผูเรียนใหสมบูรณ ใหเรียนอยางมีความสุข มีอิสรภาพ ใหความรัก ใหความ
ม่ันคง ใหขอมูลยอนกลับทางทรัพยากรการเรียนรูและสรางสรรคส่ิงแวดลอมทางการ
เรียนรู 

3. ผูบริหาร จะตองสรางความตระหนักใหบุคลากรในสถานศึกษามุงม่ันใน
คุณภาพและบริหารจัดการใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีกําหนดไวในแตละชวงช้ัน 

4. ผูปกครอง มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมท้ังมีบทบาท
ในการกํากับดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5. คณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุน กํากับ ดูแลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 โดยสรุปหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงดวยเหตุผล
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 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการ

จัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ฉะน้ัน ครู ผูสอน และผูจัดการ
ศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูช้ีนํา ถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ 
สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากส่ือและแหลงการเรียนรู และให
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ขอมูลท่ีถูกตองแกผูเรียน เพ่ือนําขอมูลเหลาน้ันไปใชสรางสรรคความรูของตน การ
จัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญา 
พัฒนาการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ
แลวยังมุงพัฒนาความสามารถทางอารมณ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของ
ตนเอง เขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอื่น สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม  เน่ืองจากประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลกกําลังประสบปญหา
ดานสังคมเปนอยางมาก โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแยงท้ังความคิดและการกระทําของ
ตัวบุคคล องคกร และสังคม ฉะน้ัน สถานศึกษาจะตองมุงเนนการเรียนรูเพ่ือใหเขาใจ
สถานการณ หาทางแกไข โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมเปนกรณีพิเศษ 
ดวยการเรียนรูในสาระการเรียนรูตาง ๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผูสอน
ตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย และสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจ และ
ความสามารถของผูเรียนเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง ดังน้ัน การจัดการเรียนรูในแตละชวง
ช้ัน ควรใชรูปแบบ/วิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การ
เรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง  และการเรียนรูแบบบูรณาการ การใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 
การเรียนรูคูคุณธรรม ท้ังน้ีตองพยายามนํากระบวนการการจัดการ กระบวนการอนุรักษ
และพัฒนาส่ิงแวดลอม กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปสอดแทรกใน
การเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู เน้ือหาและกระบวนการตาง ๆ ขามกลุมสาระ
การเรียนรู ซ่ึงการเรียนรูในลักษณะองครวม การบูรณาการ เปนการกําหนดเปาหมาย
การเรียนรวมกัน ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํากระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกัน 
หรือตางกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงจัดไดหลาย
ลักษณะ  เชน 

1. การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว ครู ผูสอนสามารถจัดการเรียนรูโดย
เช่ือมโยงสาระการเรียนรูตาง ๆ กับหัวขอเร่ืองท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง หรือสาระท่ี
กําหนดข้ึนมา เชน เร่ืองส่ิงแวด-ลอม นํ้า เปนตน ครู ผูสอน สามารถเชื่อมโยงสาระ และ
กระบวนการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ เชน การอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิด
วิเคราะหตาง ๆ ทําใหผูเรียนไดใชทักษะและกระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรูความ
จริงจากหัวขอเร่ืองท่ีกําหนด 



EF 303 295 

2. การบูรณาการแบบคูขนาน มีครูผูสอนต้ังแตสองคนขึ้นไปรวมกันจัดการเรียน
การสอน โดยอาจยึดหัวขอเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหน่ึง แลวบูรณาการเชื่อมโยงแบบคูขนาน 
เชน ครูผูสอนคนหน่ึงสอนวิทยาศาสตรเร่ืองเงา ครูผูสอนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตร 
เร่ืองการวัดระยะทางโดยการวัดเงา คิดคํานวณในเรื่องเงาในชวงเวลาตาง ๆ จัดทํากราฟ
ของเงาในระยะตาง ๆ หรืออีกคนหน่ึงอาจใหผูเรียนรูศิลปะเร่ืองเทคนิคการวาดรูปท่ีมีเงา 

3. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการในลักษณะน้ีนําเน้ือหาจาก
หลายกลุมสาระมาเช่ือมโยงเพื่อจัดการเรียนรู ซ่ึงโดยทั่วไปผูสอนมักจัดการเรียนการสอน
แยกตามรายวิชา หรือกลุมวิชา แตในบางเร่ืองครูผูสอนจัดการเรียนการสอนรวมกันใน
เร่ืองเดียวกัน เชน เร่ืองวัน ส่ิงแวดลอมของชาติ ครูผูสอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอน
ใหผูเรียนรูภาษา คําศัพทเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ผูสอนวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมคนควา
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ผูสอนสังคมใหผูเรียน คนควาหรือทํากิจกรรมชมรมเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม และครูผูสอนสุขศึกษาอาจจัดใหทํากิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาส่ิงแวดลอมให
ถูกสุขลักษณะ  เปนตน 

4. การบูรณาการแบบโครงการ ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดย
บูรณาการเปนโครงการ โดยผูเรียนและครูผูสอนรวมกันสรางสรรคโครงการขึ้น โดยใช
เวลาการเรียนตอเน่ืองกันไดหลายช่ัวโมง ดวยการนําเอาจํานวนช่ัวโมงของวิชาตาง ๆ ท่ี
ครูผูสอนเคยสอนแยกกันน้ันมารวมเปนเร่ืองเดียวกัน มีเปาหมายเดียวกัน ในลักษณะ
ของการสอนเปนทีม เรียนเปนทีม ในกรณีท่ีตองการเนนทักษะบางเร่ืองเปนพิเศษ 
ครูผูสอนสามารถแยกกันสอนได เชน กิจกรรมเขาคายดนตรี กิจกรรมเขาคาย
ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมเขาคายศิลปะ  เปนตน 

แนวการจัดการเรียนรูแตละชวงชั้นมีดังน้ี 
 ชวงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 การจัดการเรียนการสอนตองสนองตอบตอ
ความสนใจของผูเรียน โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู 
ท้ังน้ีในแตละคาบเวลาเรียนน้ันไมควรใชเวลานานเกินความสนใจของผูเรียน สถานศึกษา
ตองจัดการเรียนรูใหครบ ทุกกลุมสาระ ในลักษณะบูรณาการท่ีมีภาษาไทยและ
คณิตศาสตรเปนหลัก เนนการเรียนรูตามสภาพจริง มีความสนุกสนาน ไดปฏิบัติจริง เพื่อ
พัฒนาความเปนมนุษย ทักษะพื้นฐานการติดตอส่ือสารในการคิดคํานวณ  การคิด
วิเคราะห  และพัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ 
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 ชวงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 การจัดการเรียนรูมีลักษณะคลายกับชวงช้ัน
ท่ี 1 แตจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจ มุงเนนทักษะการทํางานเปน
กลุม การสอนแบบบูรณาการ โครงงาน การใชหัวเร่ืองในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
มุงใหผูเรียนเกิดทักษะใน การคิด การคนควา แสวงหาความรู สรางความรูดวยตนเอง 
สามารถสรางสรรคผลงาน แลวนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น 

ชวงช้ันที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูท่ีมี
หลักการ ทฤษฎีท่ียาก ซับซอน อาจจัดแยกเฉพาะ และควรเนนการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานมากขึ้น เพ่ือมุงใหผูเรียนเกิดความคิด ความเขาใจ และรูจักตนเองในดาน
ความสามารถ ความถนัด เพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ  สถานศึกษาตองจัดบรรยากาศการ
เรียนรูใหเหมาะสม 

ชวงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 การจัดการเรียนรูเร่ิมเนนเขาสูเฉพาะทาง
มากข้ึน มุงเนนความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความตองการของผูเรียน 
ท้ังในดานอาชีพ 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 ท่ีมีอยู
รอบตัว และในระบบสารสนเทศ มาใชในการเรียนรู โดยใชวิจารณญาณในการเลือกใชส่ือ 
และแหลงความรู โดยเฉพาะหนังสือเรียน ควรมีเน้ือหาสาระครอบคลุมตลอดชวงช้ัน  ส่ือ
ส่ิงพิมพควรจัดใหมีอยางเพียงพอ ท้ังน้ีควรใหผูเรียนสามารถยืมไดจากศูนยส่ือหรือ
หองสมุดของสถานศึกษา 
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 ลักษณะของสื่อการเรียนรู ท่ีจะนํามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีความ
หลากหลาย ท้ัง  ส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือเทคโนโลยี  และส่ืออื่น ๆ  ซ่ึงชวยสงเสริม
ใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจไดงาย และ
รวดเร็วข้ึน รวมท้ังกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยาง
กวางขวาง ลึกซ้ึงและตอเน่ืองตลอดเวลาเพื่อใหการใชส่ือการเรียนรูเปนไปตามแนวการ
จัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง สถานศึกษา หนวยงานที่
เกี่ยวของ และผูท่ีมีหนาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรดําเนินการดังน้ี 

1. จัดทําหรือจัดหาส่ิงท่ีมีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนส่ือการเรียนรู 
2. ศึกษา  คนควา  วิจัย  เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการ

เรียนรูของผูเรียน 
3. จัดทําและจัดหาส่ือการเรียนรู สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน และ

สําหรับเสริมความรูของผูสอน 
4. ศึกษาวิธีการเลือกและการใชส่ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

หลากหลาย และสอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

5. ศึกษาวิธีการวิเคราะห และประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูท่ีจัดทํา
ข้ึนเองและที่เลือกนํามาใชประกอบการเรียนรู โดยมีการวิเคราะหและประเมินส่ือการ
เรียนรูท่ีใชอยูน้ันอยางสมํ่าเสมอ 

6. จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยส่ือการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาและในชุมชน  เพื่อการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู และ
พัฒนาส่ือการเรียนรู 

7. จัดใหมีเครือขายการเรียนรู เพ่ือเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
สถานศึกษา ทองถิ่น  ชุมชน  และสังคมอื่น 

8. จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับส่ือ และการ
ใชส่ือการเรียนรูเปนระยะ ๆ  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการที่ใหครูผูสอนใชพัฒนา
คุณภาพผูเรียน เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศ ท่ีแสดงพัฒนาการ ความกาวหนา 
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และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา จะตองจัดทําหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทุกฝายถือปฏิบัติรวมกันและเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรู
ของผูเรียนจากการวัดและประเมินท้ังในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก เพ่ือใชเปนขอมูลสรางความ
ม่ันใจเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนแกผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินระดับช้ัน
เรียน คือ มุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ
คุณธรรม และคานิยม  อันพึงประสงคอันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
หรือไม / เพียงใด  ดังน้ัน การวัดและประเมินผลจึงตองใชวิธีการที่หลากหลาย เนนการ
ปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูของผูเรียนและ
สามารถดําเนินการอยางตอเน่ืองควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน โดยประเมิน
ความประพฤติ พฤติกรรม การเรียน การรวมกิจกรรม และผลงานจากโครงงานหรือแฟม
สะสมงาน ผูใชผลการประเมินในระดับช้ันเรียนที่สําคัญคือตัวผูเรียน ครู  ผูสอน และพอ
แม ผูปกครอง จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วิธีการ และคนหา     
ขอมูลเกณฑตาง ๆ ท่ีจะทําใหสะทอนใหเห็นภาพสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ผูเรียนจะทราบระดับความกาวหนา ความสําเร็จของตน ครู ผูสอนจะเขาใจความ
ตองการของผูเรียนแตละคน แตละกลุมสามารถใหระดับคะแนนหรือจัดกลุมผูเรียน 
รวมท้ังประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได  ขณะท่ีพอแม 
ผูปกครอง จะไดทราบระดับความสําเร็จของผูเรียน 
 สถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑการประเมิน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 การประเมินผลระดับสถานศึกษา เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบความกาวหนา
ดานการเรียนรูเปนรายช้ันปและชวงช้ัน สถานศึกษานําขอมูลท่ีไดน้ีไปใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู รวมทั้งนําผลการประเมิน รายชวงช้ันไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงช้ัน กรณี
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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 ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดตอไป ขอมูลท่ีไดจากการประเมินจะนําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง 

เกณฑการผานชวงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงใชเวลาเรียนประมาณ 12 
ป ผูเรียนสามารถจบการศึกษาได 2 ชวง คือ จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ถือวา จบ
การศึกษาภาคบังคับ และ จบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงถือวา จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ผูเรียนผานการศึกษาแตละชวงช้ัน ตามเกณฑ ดังน้ี 
 เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 1, 2 และ 3 ช้ันประถมศึกษาช้ันปท่ี 1+3 ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 และมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  (จบการศึกษาภาคบังคับ) 

1. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม และไดรับการตัดสินผล
การเรียนใหไดตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

2. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด 

3. ผู เ รียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด 

4. ผูเรียนตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผานการประเมินตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด 

 เกณฑมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  (จบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน) 
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1. ผูเรียนตองเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม และไดหนวยกิตครบ
ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด และไดรับการตัดสินผลการเรียนใหไดตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด 

2. ผูเรียนตองผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน ใหไดตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด 

3. ผู เ รียนตองผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนด 

4. ผูเรียนจะตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผานการประเมินตามเกณฑ
ท่ีสถานศึกษากําหนด  (สํานักงานพัฒนาการศึกษา, 2545, หนา 37-42) 
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บทที่ 5 
การบริหารการศึกษา   

 

5.1  การบริหารการศึกษาในประเทศไทย 
นับต้ังแตการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

ไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองตามมาหลายประการ และที่สําคัญคือ 
เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาหลายมาตรา ซ่ึงจะเปน
แนวทางนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางดานการจัดการศึกษาของชาติตอไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งไดกําหนดใหมีกฎหมายการศึกษา  แหงชาติ เพ่ือเปนกฎหมายแมบทในการ
บริหารและจัดการศึกษาอบรมใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักไทย ดังน้ัน นับจากน้ีไปการกําหนดนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
จะตองสอดคลองและเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย และสาระตาง ๆ ก็ไดนํามาบัญญัติไวใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ท่ีประกาศใชเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2542 เปนตนมา การเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาคร้ังน้ีจึงถือไดวา เปนการปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญของประเทศไทย 
 เม่ือพิจารณาแนวนโยบายดานการจัดการศึกษาในปจจุบัน จะเห็นไดวา มีความ
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เชน นโยบาย
ของรัฐบาลในปจจุบันกําหนดนโยบายดานการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 12 ป ท่ีรัฐจะจัดใหอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนใหเอกชน องคกรวิชาชีพ 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การเรงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาวิชาชีพครู การกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
นโยบายการปฏิรูประบบบริหารราชการ และการจัดทําแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 
เปนตน 
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 ระบบบริหารภาครัฐ 
 ตองมีการปรับเปล่ียนโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ มีการกําหนดแผน
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เปนการปฏิรูปในลักษณะองครวมเพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารภาครัฐไปสูรูปแบบการบริหารและจัดการแนวใหม ท่ีมุงเนนการทํางานโดยยึด
ผลสัมฤทธิ์ (Results) ของการปฏิบัติงาน สามารถวัดไดเปนรูปธรรม โปรงใส ตรวจสอบ
ได ตอบสนองความตองการของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมการ
ปรับเปลี่ยนดานตาง ๆ 5 ดาน ไดแก ดานบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ 
ดานระบบงบประมาณ การเงินและพัสดุ ดานระบบบริหารบุคคล  ดานกฎหมาย  และ
ดานวัฒนธรรมและคานิยมของเจาหนาท่ีภาครัฐ 
 การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จะมีผลตอการเปลี่ยนระบบบริหารการศึกษา
ดวย กลาวคือ กระทรวงศึกษาธิการและสวนราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเปน
หนวยงานภาครัฐจะตองปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจใหเหลือเฉพาะเทาท่ีจําเปน มี
โครงสรางการบริหารท่ีกะทัดรัด คลองตัว และยืดหยุน กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน
ขององคกรอยางเปนระบบทั้งในแงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพ อยางเปน
รูปธรรม การใชแผนกลยุทธในการบริหารงาน โดยมีดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ ประเมินผลการ
ทํางานได การใชจายงบประมาณที่เนนผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ การกําหนดตําแหนง
และเงินเดือน โดยยึดความสามารถและผลงานเปนหลัก มีขนาดกําลังคนกะทัดรัด
เหมาะสมกับภารกิจ การปรับเปลี่ยนกฎหมาย รวมท้ังการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
คานิยมของการทํางานท่ีเนนคุณภาพ สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการและเนนการ
ทํางานตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 การเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี ถือเปนการหักเหขนาดใหญ เปนประวัติศาสตรท่ีสําคัญ
ของประเทศ ท่ีทุกคนนาภูมิใจวาไดมีโอกาส และมีสวนรวมในการปฏิรูปการศึกษา
รวมกัน โดยเฉพาะในดานการบริหารการศึกษา ความสําเร็จหรือความลมเหลว 
ความหวังก็อยูท่ีพวกเราทุกคนท่ีรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนครู อาจารย 
ผูบริหาร หรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีจะตองรวมกันสรางวัฒนธรรมการทํางานท่ี
เนนคุณภาพ และพัฒนาตนเองสูการเปนมืออาชีพ มีวิสัยทัศนสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีกระบวนการคิดอยางเปน
ระบบ และพัฒนาศักยภาพการทํางานอยางตอเน่ือง เนนการบริหารงานท่ีมุงผลลัพธของ
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การทํางานท่ีสามารถกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม การบริหารใน
รูปแบบใหมน้ี จะเนนท่ีองคคณะบุคคลโดยผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ (Participative Management) โดยไมตองใชคนจํานวนมาก แตตองมีการ
บริหารจัดการแบบครบวงจร เร่ิมต้ังแตการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ ติดตามผล 
และปรับปรุงแกไข โดยใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดผลประโยชนสูงสุด  
(พนม  พงษไพบูลย, 2543, หนา 97-99) 

 รุง แกวแดง (2543, หนา 302-311) ไดใหขอเสนอเพื่อการปฏิบัติระบบบริหาร
การศึกษาไทย ดังน้ี : 

1. ปฏิวัติระบบบริหารการศึกษาในระดับกระทรวงและกรม 
     รวมหนวยงานระดับกระทรวงและกรมเขาเปนหนวยงานเดียวกัน ยกเลิก

ความเปนนิติบุคคลของกรม เหลือเพียงกระทรวงหนวยงานเดียวที่เปนนิติบุคคลใหมี
ขนาดเล็กลง และจัดองคกรใหม สวนราชการภายในกระทรวงจะแบงเปนหนวยงานดาน
นโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ติดตาม
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการบริหารทั่วไป 

ยกเครื่องระบบบริหารการศึกษาใหม 
                                                                                                          ศธ. 

 
                                                                                                          สป. 
                                                                                                    
                                                                                                           กรม 

 
  

เขต 
 

                                                                                                         จังหวัด 
 

                                                                                                         
                                                                                                        อําเภอ 

         กลุมโรงเรียน 
                                                                                                       โรงเรียน  

 
                                                        ครู 

                                                                                                           
                                                                                                        นักเรียน 
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       ปรับบทบาทและอํานาจหนาท่ีใหมใหกระทรวงมีหนาท่ีเพียง 2 ประการ คือ 
(1) การกําหนดนโยบาย กระทรวงกําหนดนโยบายการศึกษาแหงชาติใน

เร่ือง  หลักสูตรแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษา สวนเรื่องอื่นๆ ท่ีเปนรายละเอียดในการ
ปฏิบัติไมจําเปนที่จะตองทํา 

(2) การสนับสนุนดานงบประมาณ ตองจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
โดยการอุดหนุนเปนรายหัวและลดงบประมาณของสวนกลางลง พรอม ๆ กับโอนอํานาจ
การใชงบประมาณไปใหโรงเรียนทั้งหมด ดวยวิธีน้ีจะสามารถประหยัดเงินงบประมาณได
จํานวนมหาศาล 
              นอกจากน้ีตองลดงบประมาณเพื่อการบริหารของทุกกระทรวง ทบวง กรมลง 
เหลือไมเกินรอยละ 3 ของงบประมาณเพื่อการศึกษาท้ังหมด จะทําใหมีเงินเหลืออีกวา
หม่ืนลานสําหรับนําไปใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนได 

ดานบุคลากรก็เชนกัน ควรจะมอบอํานาจการบริหารงานบุคคลไปใหกับ
หนวยงานระดับสถานศึกษาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได คนท่ีมีความรูและประสบการณ
ควรไดทํางานในสถานศึกษาซ่ึงเปนระดับท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
(Frontline) ไมใชเอาครูเกง ๆ จํานวนมากมาชวยราชการในสวนกลาง และทําใหเกิด
ปญหาโรงเรียนขาดครูดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

2. จัดต้ังองคการบริหารการศึกษาจังหวัด (อศจ.) มีฐานะเปนกรมและเปน
นิติบุคคล โดยรวมหนวยงานการศึกษาท้ังหมดภายในจังหวัด พรอมท้ังโอนบทบาท 
อํานาจ หนาท่ี และบุคลากรจากกรม สํานักงานในสวนกลาง และสํานักงานการศึกษา
ระดับเขต 

องคการบริหารการศึกษามีอํานาจหนาท่ีในการประสานงาน จัดต้ังจัดสรร
งบประมาณ ประเมินมาตรฐานการศึกษาอนุมัติการจัดต้ังและยุบเลิกสถานศึกษา และ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัด 

3. จัดต้ังองคการบริหารการศึกษาตําบล (อศต.) เปนองคกรใหมท่ีเปนนิติ
บุคคล มีหนาท่ีในการสนับสนุนดานการศึกษา การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนต้ังแต
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ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย   

องคการบริหารการศึกษาตําบลบริหารในรูปคณะกรรมการ มีประธานและ
กรรมการท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยประชาชน ผูบริหารสถานศึกษาและครูรวมเปน
กรรมการประสานการทํางานอยางใกลชิดกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และเปน
เครือขายซ่ึงกันและกัน 

“การบริหารการศึกษาในระบบเครือขาย” ระดับตําบล ระหวางองคกร
ตางๆ ในชุมชน คือการปรับระบบบริหารการศึกษา 

 
การบริหารระบบเครือขายในระดับตําบล 

 
                         วัด

 
                                     โรงเรียน    อบต. 

อศต. 

 
                ภูมิ                         สถาน 
           ปญญา                   ประกอบการ 

 
จากเดิมในลักษณะแนวต้ัง (Vertical) มาสูการจัดองคกรและการบริหารใน

ลักษณะแนวนอน (horizontal) โดยสถานศึกษาเปนเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีอยู
ในพ้ืนที่ เพ่ือท่ีจะใหการจัดการศึกษามีความหมายกวางขึ้น 

การบริหารในระบบเครือขายน้ีมาจากแนวความคิดของนายแพทยประเวศ  
วะ สี ท่ีวา “ทุกสวนของสังคมตองรับผิดชอบตอการศึกษา” (All for Education) โดยใช
ทรัพยากรทุกส่ิงทุกอยางเพื่อการจัดการศึกษา “ทรัพยากร” ในท่ีน้ีมีความหมายกวางกวา
ท่ีเราคิดกันอยูในปจจุบันซ่ึงหมายถึงเฉพาะงบประมาณ แตในโลกยุคใหมส่ิงท่ีนํามาใช
เพ่ือการจัดการศึกษาจะไมใชเร่ืองเงินเทาน้ัน แตรวมหลายส่ิงหลายอยางในสังคมเขาไว
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ดวยกัน ไมวาจะเปนสถานศึกษา สถาบันศาสนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สถาน
ประกอบการและภูมิปญญาในทองถิ่น คือ 

1) วัดและศาสนสถาน เปนสถาบันที่มีความสามารถอยางยิ่งในการจัดการ
เรียนการสอนทางดานคุณธรรม จริยธรรม โดยกําหนดใหวัดและศาสนสถานมีหนาท่ีใน
การจัดการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษา ซ่ึงจะชวยเสริมการศึกษาดานจิตใจใหสมบูรณ 
นอกจากน้ียังเปนแหลงเรียนรูทางดานศิลปกรรมแขนงตาง ๆ ไมวาจะเปนส่ิงแวดลอม 
พฤกษศาสตร จิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม ตลอดจน
โบราณวัตถุล้ําคาท่ีประชาชนบริจาคให ซ่ึงสามารถนํามาจัดเปนพิพิธภัณฑท่ีใหความรูแก
ชุมชนได 

2) สถานศึกษา ทุกระดับท้ังกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
สําหรับการศึกษาในระบบโรงเรียน  ซ่ึงตอไปจะตองรับผูเรียนทุกคนเขาศึกษาจนถึง 12 
ป 

สถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญพอจะบริหารโดยอิสระได ใหบริหารโดยคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน สวนโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็ก ใหองคการบริหารการศึกษาตําบล 
(อศต.) รับผิดชอบ 

3) โรงงานและสถานประกอบการ ใหมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาดาน
อาชีพ การฝกอาชีพ และฝกทักษะใหม ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการทํางาน 

4) ภูมิปญญาทองถ่ิน ใหสถาบันภูมิปญญาทองถิ่นมีหนาท่ีในการจัด
การศึกษา เพ่ือนําองคความรูหรือภูมิปญญาของชุมชนมาใชในการจัดการศึกษา ซ่ึงเดิม
เราไดละท้ิงปราชญชาวบานที่ทรงคุณคาไปนานมาก ท้ัง ๆ ท่ีคนเหลาน้ีมีความสามารถ
ในการจัดการศึกษามากกวาครูของเราจริง ๆ ตลอดจนสิ่งแวดลอมในชุมชนไมวาจะเปน
ปาชุมชนหรือสภาพแวดลอมตาง ๆ สามารถนํามาสอนนักเรียนใหเห็นจริงเห็นจังได ถา
ใหความรูกับครูในทองถิ่นเพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได และใหไดรับ
คาตอบแทนเพื่อมาเปนผูสอนในโรงเรียน ในอนาคตจํานวนครูอาชีพในโรงเรียนจะ
สามารถลดลงไดมากกวาคร่ึงหน่ึง งบประมาณจํานวนมหาศาลท่ีเคยเรียกรองตองการก็
จะมีความจําเปนนอยลง เพราะเด็กจะไมตองเรียนอยูในหองเรียน แตจะเรียนรูจากโลก
และชีวิตจริงมากข้ึน 
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5) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาททางดานการศึกษา อบต. จึง
ควรแสดง บทบาทในดานการศึกษาใหมาก ตองมีคณะกรรมการท่ีมาจากคนในชุมชน แต
เลขาธิการตองเปนนักการศึกษาอาชีพ  การแตงต้ัง-ถอดถอน ใหคณะกรรมการในระดับ
ตําบลเปนผูแตงต้ัง   

บทบาทท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกประการหน่ึงคือ การจัดหา  
งบประมาณเพ่ือการศึกษา โรงเรียนท่ีมีอิสระในการบริหารจะสามารถหารายไดเขา
โรงเรียนไดเอง รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจหามาตรการอื่นท่ีจะจัดเก็บรายได
สวนทองถิ่นเพื่อการศึกษา เชน ภาษีท่ีดิน ภาษีอากรสรรพสามิต รวมท้ังการจัดเก็บจาก
เงินบริจาคของสถาบันศาสนาใหเปนประโยชนเพ่ือการศึกษา 

การท่ีเครือขายระดับชุมชนสามารถจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาเองได จะ
เปนอีกวิธีหน่ึงในกุศโลบายที่จะเพิ่มอิสรภาพใหกับสถานศึกษาและลดอํานาจของ
กระทรวง ทบวง กรม  ลงไดอยางแยบยลและอัตโนมัติ 

แนวความคิดใหมน้ีจะเห็นวาปฏิวัติจากแนวความคิดเดิมท่ีเรามีอยูโดยส้ินเชิง  
เดิมเรามีความคิดวาท่ีเรียนมีอยูเพียงในหองเรียน แตแนวความคิดใหมน้ีหองเรียนไมใช
สถานที่เรียนแตเพียงอยางเดียวอีกตอไปแลว ผูเรียนสามารถเรียนรูไดโดยการขยาย
หองเรียนออกไปสูทุกส่ิงทุกอยางในชุมชน ความรูมิไดมีอยูแตในโรงเรียน คนทุกคน 
สรรพส่ิงทุกส่ิงในชุมชนคือครู ดังน้ัน ผูบริหารในยุคใหมจะตองมีความสามารถในการ
ประสานเครือขาย และนําทรัพยากรตาง ๆ มาใชเพ่ือการศึกษาใหได 
 4. การบริหารการศึกษาในระดับโรงเรียน สําหรับโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ
สามารถที่จะบริหารไดครบวงจร การบริหารสถานศึกษาน้ันควรจะยึดแนวความคิด
ดังตอไปน้ี 

1. ความเปนอิสระของสถานศึกษา จะตองใหสถานศึกษามีอิสระมากข้ึนท้ัง
ในดานการจัดการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณ อาคารสถานที่ การบริหารบุคคล 
และการกําหนดหลักสูตรทองถิ่น 

2. การมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครอง ปจจุบันชาวบานมีความรูไมดอย
ไปกวาขาราชการ เพียงแตระบบราชการตองเปดโอกาสใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมใน
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รูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และจะไมใชคณะกรรมการโรงเรียนในแนวความคิดเดิม
ท่ีมุงจะหาเงินเขาโรงเรียนอยางเดียว แตจะมุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสําหรับ
การศึกษาของลูกหลาน 

ดังน้ัน หลังการปฏิวัติแลวหนวยงานบริหารการศึกษาท่ีทําหนาท่ี 
“สนับสนุนสถานศึกษา”  จะเหลือเพียง 3 ระดับ คือ 

 
ระบบบริหารการศึกษาไทยหลังการปฏิวัติ 

 
กระทรวง 

 
 

จังหวัด 

 
                 วัด    
 

อศต.  
                            

   โรงเรียน    สถาน 
            ภูมิ

  ปญญา 

 
สรุป 

 การปฏิวัติการศึกษาสวนที่ยากท่ีสุดก็คือการปฏิวัติระบบการบริหาร เพราะมี
ผลกระทบตอขาราชการระดับสูง จึงเปนเร่ืองท่ีรัฐบาลตองกลาตัดสินใจ ประเทศเรา
จะตองเจริญกาวหนาตอไป จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหโอกาสดานการศึกษากับประชาชน
ใหไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับโลก เชนเดียวกับท่ีรัฐบาลได
ใหโอกาสประชาชนในเรื่องการปกครองตนเองในรูปขององคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) โดยนําหลักการ “ทรัพยากรทุกอยางเพื่อการศึกษา” มาใช 
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 ถึงแมวาการปฏิวัติระบบบริหารการศึกษาของไทยในลักษณะอยางน้ีจะมีคนไม
เห็นดวย แตเพื่อใหการศึกษาของไทยกาวหนาตอไป และสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนจําเปนอยางยิ่งท่ีเราจะตองปฏิวัติการบริหารการศึกษาคืนการศึกษาใหชุมชนและ
ผูเรียน  ฝายรัฐบาลจะตองเลิกผูกขาดการจัดการศึกษาในศตวรรษหนาน้ีไดแลว 
 การปฏิวัติระบบบริหารการศึกษาไทยใหสําเร็จก็คือ ลดอํานาจการบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และหนวยบริหารการศึกษาอื่น ๆ เชน 
สํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร เทศบาล กรม เขตการศึกษา อําเภอทั้งหมด 
เชนเดียวกับรัฐเคนตักกี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศนิวซีแลนด โดยใหมี
เฉพาะหนวยงานเล็ก ๆ 3 หนวยงานในสวนกลางคือ หนวยนโยบายและแผนการศึกษา
แหงชาติ หนวยงบประมาณเพื่อการศึกษา และหนวยประเมินผลคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในระดับจังหวัด มีหนาท่ีจัดทําแผนระดับจังหวัด และใหสถานศึกษามีอิสระใน
การจัดการศึกษาอยางเต็มท่ี 

5.2 สวนงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาของประเทศไทย 
หมวด ๑ 

การจัดระเบยีบบริหารราชการในสวนกลาง 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

--------------------- 
 มาตรา ๙ ใหจัดระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง ดังน้ี 

(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๒) สวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรา ๑๐ การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติน้ี  โดยใหมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
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(๓) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(๔) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(๕) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สวนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรม
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบราชการแผนดิน 
 มาตรา ๑๑ การแบงสวนราชการภายในสวนราชการตามมาตรา ๑๐ ใหออกเปน
กฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงวาดวยการ
แบงสวนราชการดังกลาว 
 มาตรา ๑๒ กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ และกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา หรือท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการเปน
ผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได 
 ในกรณีท่ีมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติ
ราชการของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปตามรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
 มาตรา ๑๓ ในกรณีท่ีสภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอความเห็น หรือ
คํ าแนะนํ าต อ รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงศึกษาธิ การแล ว  ให รั ฐมนต รีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการนําความเห็นหรือคําแนะนํามาประกอบการพิจารณาเพื่อให
เหมาะสมกับการศึกษาของชาติ 
 มาตรา ๑๔ ใหมีสภาการศึกษา มีหนาท่ี 

(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ      
วัฒนธรรม  และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 

(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนตาม (๑) 
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(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

(๔) ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) 
(๕) ใหความเห็นหรือคําแนะนําในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่

เกี่ยวกับการศึกษา 
 การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษา ใหเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี 
 นอกจากหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหสภาการศึกษามีหนาท่ีใหความเห็นหรือ
คําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาท่ี
อื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
 ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการโดย
ตําแหนงจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูแทนองคกร วิชาชีพ พระภิกษุซ่ึงเปนผูแทนคณะสงฆ ผูแทนคณะกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทย ผูแทนองคกรศาสนาอ่ืน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมี
จํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ 
วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงของกรรมการใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทําหนาท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของสภา
การศึกษาและมีอํานาจหนาท่ีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง วาดวยการแบงสวนราชการ
ตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษาทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการของ
สภาการศึกษา 
 มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีพิจารณาเสนอ
นโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
เสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ  และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ
สํานักงาน 
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 นอกจากหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาท่ีให
ความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และ
มีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมาย 
 ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนงจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน
องคกรวิชาชีพ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการ
ประเภทอื่นรวมกัน 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทําหนาท่ีรับผิดชอบงาน
เลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
 มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความ
เปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ัง
สถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ และเสนอแนะในการออกระเบียบ  
หลักเกณฑ  และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงาน 
 นอกจากหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีให
ความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะรัฐมนตรี 
และ มี อํ า น าจหน า ท่ี อื่ น ต าม ท่ี กฎหมายกํ าหนดห รือตาม ท่ี รั ฐมนตรี ว า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ตลอดท้ังใหมีอํานาจเสนอแนะและใหความเห็นในการ
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จัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปใหแกสถานศึกษาระดับปริญญา ท้ังท่ีเปนสถานศึกษาในสังกัด
และสถานศึกษาในกํากับแกคณะรัฐมนตรี 
 ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนงจาก
หนวยงานที่ เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน
องคกรวิชาชีพ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการ
ประเภทอื่นรวมกัน 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีอํานาจหนาท่ีตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวา
ดวยการแบงสวนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการ
จัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา อาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทาง
วิชาชีพและเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานของสํานักงาน 
 เพ่ือประโยชนในการพิจารณานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับปริญญา ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณาใหสอดคลองกับนโยบาย 
แผนพัฒนา และเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 นอกจากหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาท่ีให
ความเห็นหรือ ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะรัฐมนตรี 
และ มี อํ า น าจหน า ท่ี อื่ น ต าม ท่ี กฎหมายกํ าหนดห รือตาม ท่ี รั ฐมนตรี ว า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย  
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 ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนงจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน
องคกรวิชาชีพ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการ
ประเภทอื่นรวมกัน 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีอํานาจหนาท่ีตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวา
ดวยการแบงสวนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการการอาชีวศึกษาทําหนาที่เปน
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 มาตรา ๑๘ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจแตงต้ังอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเร่ืองใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการ
อยางหน่ึงอยางใด อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาหรือคณะกรรมการก็ได 
 มาตรา ๑๙ สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มี
เลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรี ซ่ึงหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเปน
ขาราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ
รัฐมนตรีก็ได 
 มาตรา ๒๐ ใหกระทรวงศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวงเพื่อทําหนาท่ี
ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือ
นิเทศใหคําปรึกษาและแนะนําเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
 ในระดับสํานักงานคณะกรรมการหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่น ใหทําหนาท่ี
ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศใหคําปรึกษาและแนะนําเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา 
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 ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนการศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา เพ่ือการเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลจากหนวยงานภายนอก 
 การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ สําหรับกระทรวงศึกษาธิการ หรือสําหรับแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังน้ี 
จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 การดําเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการดําเนินการของคณะกรรมการ
ตาง ๆ ท่ีกําหนดในมาตราน้ีใหเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือขอบังคับ
ของกระทรวงหรือสวนราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือคําส่ังของนายกรัฐมนตรี ท้ังน้ี 
จะตองไมกระทบกระเทือนตอสาระการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาของรัฐท่ีจัด
การศึกษาระดับปริญญา ท่ีเปนนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาท่ีสามารถดําเนินกิจการไดโดยอิสระ พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการท่ี
เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สภาสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน 
 มาตรา ๒๑ ใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความ
พรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีหนาท่ีในการประเมินผล
เพ่ือสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
และไดมาตรฐานการศึกษา รวมท้ังการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒ ในกรณีท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรา ๓๓ ไมอาจบริหารและจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานบางประเภทได และในกรณีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ตํ่ากวาปริญญาบางประเภท สํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานตาง ๆ ตามที่กําหนด
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ในสวนที่ ๓ อาจจัดใหมีการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญาเพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาดังตอไปน้ีก็ได 

(๑) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทาง
รางกาย จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกาย
พิการ หรือทุพพลภาพ  

(๒) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๓) การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถ
พิเศษ 

(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีใหบริการใน
หลายเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาใน
รูปแบบวิทยาลัยชุมชนและรูปแบบอื่น 
 สําหรับสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา 
ซ่ึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคลและมิไดมีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานไว
โดยเฉพาะ ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ 
 การจัดต้ัง การบริหารงาน สังกัดและการจัดประเภทของสถานศึกษาของรัฐ
ระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา ตลอดจนหลักเกณฑอื่นในการ
บริหารงานและการดําเนินการทางวิชาการใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

สวนที่ ๒ 
การจัดระเบยีบราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง 

---------------------------- 

 มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการมีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเปน

แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของสวนราชการในกระทรวงใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์และประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในกระทรวงใหมีเอกภาพสอดคลอง
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กัน รวมท้ังเรงรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงให
เปนไปตามแผนงานของกระทรวง 

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวง รองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
 ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหมีรองปลัดกระทรวงเปน
ผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยปลัดกระทรวงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติ
ราชการดวยก็ไดในกรณีท่ีรองปลัดกระทรวงหรือผูชวยปลัดกระทรวง หรือมีท้ังรอง
ปลัดกระทรวงและผูชวยปลัดกระทรวง ใหรองปลัดกระทรวงหรือผูชวยปลัดกระทรวงเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดกระทรวง 
 ใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวง และผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอื่น
ในสํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจหนาท่ีตามที่ปลัดกระทรวงกําหนดหรือมอบหมาย 

มาตรา ๒๔ สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวง และ

ราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสํานักงานใดสํานักงานหน่ึงในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ 

(๒) ประสานงานตาง ๆ ในกระทรวง และดําเนินงานตาง ๆ ท่ีมี
ลักษณะเปนงานที่ตองปฏิบัติตามสายงานบังคับบัญชาอันเปนอํานาจหนาท่ีซ่ึงจะตองมี
การกําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี หรือกําหนดในกฎหมายอื่น 

(๓) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เรงรัด 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระทรวงใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง 
และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติท่ีมิไดอยู
ในอํานาจของสวนราชการอื่น 

(๕) ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวน
ราชการ 
 มาตรา ๒๕ สํานักงานปลัดกระทรวง อาจแบงสวนราชการดังน้ี 

(๑) สํานักอํานวยการ 
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(๒) สํานัก สํานักบริหารงาน หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นท่ีมี
ฐานะเทียบเทาสํานักหรือสํานักบริหารงาน 
 ในกรณีท่ีมีความจําเปน สํานักงานปลัดกระทรวงอาจแบงสวนราชการโดยใหมี
สวนราชการอื่น นอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได 
 สวนราชการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหมีอํานาจหนาท่ีตามที่กําหนดไวให
เปนของ สวนราชการนั้น ๆ โดยใหมีผูอํานวยการสํานักอํานวยการ ผูอํานวยการสํานัก
บริหารงาน หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานักหรือ
สํานักบริหารงาน หรือหัวหนาสวนราชการตามวรรคสอง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และรับผิดชอบปฏิบัติราชการ 
 มาตรา  ๒๖ สํานักอํานวยการมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของ
สํานักงานปลัดกระทรวง และราชการท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของสํานักงานหรือสวน
ราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผูอํานวยการสํานักอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักบริหารงานเปนสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง ซ่ึงทําหนาท่ีเปน
หนวยบริหารงานทั่วไปของคณะกรรมการที่ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายหรือประสานงาน
หรือบริหารงานบุคคล ซ่ึงมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงกําหนดใหมีข้ึนตามความจําเปน
และสภาพของภารกิจของสํานักบริหารงานน้ัน 
 สํานักบริหารงานมีผูอํานวยการสํานักบริหารงานคนหน่ึงเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของสํานักบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย หรือมติของคณะกรรมการที่
สํานักบริหารงานนั้นเปนหนวยธุรการ  และเปนไปตามนโยบายและการสั่งการของ
ปลัดกระทรวง 
 มาตรา ๒๗ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาท่ีเปน
องคกรใหคําปรึกษา และมีอํานาจหนาท่ีตามที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือ
ประกาศกระทรวงวาดวยการดังกลาว ท้ังน้ี จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของ
คณะกรรมการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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สวนที่ ๓ 
การจัดระเบยีบราชการในสํานักงาน 

--------------------------- 
 มาตรา ๒๘ ใหสํานักงานท่ีมีหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงาน และอาจแบงสวนราชการ   ดังน้ี 

(๑) สํานักอํานวยการ 
(๒) สํานัก/สํานักบริหารงาน หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมี

ฐานะเทียบเทาสํานักหรือสํานักบริหารงาน 
 สํานักงานใดมีความจําเปน อาจแบงสวนราชการใหมีสวนราชการอื่นนอกจาก (๑) 
หรือ (๒)  ก็ได 
 สวนราชการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหมีอํานาจหนาท่ีตามที่กําหนดไวให
เปนของ สวนราชการนั้น ๆ โดยใหมีผูอํานวยการสํานักอํานวยการ ผูอํานวยการสํานัก
บริหารงานหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานักหรือสํานัก
บริหารงาน หรือหัวหนาสวนราชการอื่นตามวรรคสอง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
รับผิดชอบปฏิบัติราชการ 
 มาตรา ๒๙ ใหสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะ
เทียบเทาปลัดกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการนั้นใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๓๐ เลขาธิการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของสวนราชการตามมาตรา ๒๘ มี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงาน แปลงนโยบาย
เปนแนวทางและแผนปฏิบัติการ กํากับการปฏิบัติงานของสวนราชการในสํานักงานให
เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมท้ังเรงรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในสํานักงาน 
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(๒) เ ป น ผู บั ง คั บ บั ญช า ข า ร า ชก า ร ใ น สํ า นั ก ง า น ร อ ง จ า ก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ในสํานักงาน ตลอดจนการจัดทําแผนพัฒนาของหนวยงาน 
 ใหเลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๓) 
 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรา ๑๐ (๔) เปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือในสถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาดวย 
 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงรับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๕) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการใน
สถานศึกษาของรัฐในสังกัดท่ีเปนนิติบุคคลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดวย 
 ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงรับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๖) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการใน
สถานศึกษาของรัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดวย 
 ในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตราน้ีใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยส่ัง
และปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได 
 ในกรณีท่ีรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการหรือมีท้ังรองเลขาธิการและผูชวย
เลขาธิการ  ใหรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติ ราชการรองจากเลขาธิการ ใหรองเลขาธิการ ผูชวยเลขาธิการ 
และผูดํารงตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่นใน  สํานักงานเลขาธิการมีอํานาจหนาท่ีตามท่ี
เลขาธิการกําหนดหรือมอบหมาย 
 มาตรา  ๓๑ สํานักอํานวยการมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
สํานักงานและราชการที่ มิไดแยกใหเปนหนาท่ีของสํานักงานหรือสวนราชการใด
โดยเฉพาะ โดยมีผูอํานวยการสํานักอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 สํานักบริหารงานเปนสวนราชการของสํานักงานที่ทําหนาท่ีเปนหนวยบริหารงาน
ท่ัวไปของคณะกรรมการที่ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงาน
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บุคคลซึ่งมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงกําหนดใหมีข้ึนตามความจําเปนและสภาพของ
ภารกิจของสํานักบริหารงานน้ัน 
 สํานักบริหารงานมีผูอํานวยการสํานักบริหารงานคนหน่ึงเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของสํานักบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย หรือมติของคณะกรรมการที่
สํานักบริหารงานน้ันเปนหนวยธุรการ และเปนไปตามนโยบายและการสั่งการของ
เลขาธิการที่เปนผูบังคับบัญชาของสํานักบริหารงานน้ัน 
 มาตรา  ๓๒ ให มีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ ในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทําหนาท่ีเปนองคกรสงเสริมและใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับบุคคล ซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือ
บุคคลซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส และมีอํานาจหนาท่ี
ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงวาดวยการนั้น 
 ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทําหนาท่ีเปนองคกรสงเสริมและให
คําปรึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ และมีอํานาจ
หนาท่ีตามที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงวาดวยการนั้น 
 จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรค
สองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๒ 
การจัดระเบยีบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 

----------------------------- 
 มาตรา ๓๓ การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหยึดเขตพื้นท่ีการศึกษา 
โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดาน
อื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 
 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 
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 ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจําเปน
อยางอื่นตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อาจประกาศกําหนดใหการใหบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษาใด
สามารถขยายการบริการออกไปในเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนก็ได 
 มาตรา ๓๔  ใหจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังน้ี 

(๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๒) สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกช่ือ

อยางอื่น 
 การแบงสวนราชการภายในตาม (๑) ใหจัดทําเปนประกาศกระทรวง และใหระบุ
อํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการไวในประกาศกระทรวง ท้ังน้ี โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 การแบงสวนราชการภายในตาม (๒) และอํานาจหนาท่ีของสถานศึกษาหรือสวน
ราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาแต
ละเขตพื้นที่การศึกษากําหนด 
 การแบงสวนราชการตามวรรคสองและวรรคสามใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๓๕ สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรา ๓๔ (๒) เฉพาะที่
เปนโรงเรียน มีฐานะเปนนิติบุคคล 
 เม่ือมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหน่ึง ใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง 
 มาตรา ๓๖ ในแตละเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถจัด
การศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย
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ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีท่ีระบุไวขางตน  
ท้ังน้ีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทน
องคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู 
ผูแทนสมาคมผูประกอบ  วิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และ
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
 มาตรา ๓๗ ใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีในการดําเนินการให
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๖ และใหที
อํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมี
อํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

(๑) อํานาจหนาท่ีในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนา
สาระของหลักสูตรการศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(๒) อํานาจหนาท่ีในการพัฒนางานดานวิชาการ และจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา 

(๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 สํานักงานตามวรรคหน่ึง มีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
ผูอํานวยการไวเปนการเฉพาะการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายดังกลาว
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ใหคํานึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงดวย 
 ใหสํานักงานตามวรรคหนึ่งจะใหมีรองผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
รองจากผูอํานวยการเพื่อชวยปฏิบัติราชการก็ได 
 รองผูอํานวยการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอื่นในสํานักงาน มีอํานาจ
หนาท่ีตามที่ผูอํานวยการกําหนดหรือมอบหมาย 
 มาตรา  ๓๘  ให มีคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน  สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับตํ่ากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา 
เพ่ือทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร  ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน
ศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี 
และผูทรงคุณวุฒิ 
 จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 องคประกอบอํานาจหนาท่ีหลักเกณฑวิธีการสรรหาและจํานวนกรรมการ              
ในคณะกรรมการสถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะการ
ปฏิบัติงานแตกตางไปจากสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยท่ัวไปอาจกําหนดใหแตกตางไปตาม
สภาพ และลักษณะการปฏิบัติงาน ตลอดท้ังความจําเปนเฉพาะของสถานศึกษาประเภท
น้ันได ท้ังน้ีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถาน
สถานศึกษา ความในมาตราน้ีไมใชบังคับแกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนยการเรียน 
 มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอํานาจหนาท่ี
ตามที่กําหนดไวใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้น ๆ โดยใหมีผูอํานวยการสถานศึกษา 
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และมีอํานาจ
หนาท่ี  ดังนี้ 
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(๑) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการ 
รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือสวนราชการ 

(๒) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแล
บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาหรือสวนราชการให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 

(๓) เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการท่ัวไป 
รวมท้ังการจัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือสวนราชการตามวงเงิน
งบประมาณที่สถานศึกษาหรือสวนราชการไดรับตามท่ีไดรับมอบอํานาจ 

(๔) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือสวน
ราชการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

(๕) อํานาจหนาท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

(๖) ปฏิบั ติงานอื่นตามท่ีได รับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
รวมท้ังงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย 
 สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) จะใหมีรองผูอํานวยการหรือ
รองหัวหนาสวนราชการรองจากผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการเพื่อชวยปฏิบัติ
ราชการก็ได 
 สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดท่ียังไมสามารถปฏิบัติงาน
บางประการตามที่กําหนดในกฎหมายหรือท่ีไดรับมอบหมายได อาจขอใหสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาหรือสวนราชการนั้นสังกัดเปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะ
อยางใหแทนเปนการช่ัวคราวได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และลักษณะของงานที่จะ
ใหปฏิบัติแทนไดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๓ 
การจัดระเบยีบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา             
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ระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล 

-------------------------- 
 มาตรา ๔๐  ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถานศึกษาของ
รัฐท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเปนนิติบุคคลท้ังท่ีเปนสถานศึกษาใน
สังกัดและท่ีเปนสถานศึกษาในกํากับใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการดังกลาว 
 การแบงสวนราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาท่ีเปนสวนราชการและเปนนิติบุคคลในสายการบังคับบัญชาการของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน 
 มาตรา ๔๑ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๔๐ ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(๑) เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกสถานศึกษาของรัฐท่ี
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาในกํากับ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตอคณะรัฐมนตรี 

(๒) ประสานงานจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาของรัฐท่ีจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเปนนิติบุคคลในกํากับสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา 

(๓) เสนอการจัดต้ัง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐท่ี
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัด และสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเปนนิติบุคคลในกํากับ 

(๔) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจการ
ตางๆ รวมกันของสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเปน
นิติบุคคลในสังกัดอันมิใชกิจการของสถาบันแหงหน่ึงแหงใดโดยเฉพาะ 
 มาตรา ๔๒ ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเรียกโดยยอ
วา ก.ม. ทําหนาท่ีเปนองคกรบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนในสถานศึกษา
ของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
กฎหมายวาดวยการดังกลาว 
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มาตรา ๔๓ กระทรวงศึกษาธิการอาจขอใหกระทรวง ทบวง กรมอื่น และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดเสนอ
โครงการและแผนงานเกี่ยวกับการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน ตลอดจนรายละเอียดทาง
วิชาการ การเงิน สถิติ และเร่ืองท่ีจําเปนแกการปฏิบัติงานในอํานาจหนาท่ีได 

หมวด ๔ 
การปฏิบัติราชการแทน 

------------------------ 
 มาตรา ๔๔ ใหปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
เลขาธิการคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของปลัดกระทรวง เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการ  คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไวเปนการเฉพาะ ใหผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวมอบอํานาจใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ           
ผูอํานวยการสถานศึกษาแลวแตกรณี ท้ังน้ีใหคํานึงถึงความเปนอิสระและการบริหารงาน
ท่ีคลองตัวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
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                                  111กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

----------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑ ใหสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทาง
การเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหวางกระทรวง โดยมี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) รวบรวมขอมูลและวิเคราะห กลั่นกรองเร่ืองเพื่อเสนอตอรัฐมนตรี 
รวมท้ังเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยส่ังการของรัฐมนตรี 

(๒) สนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีในการดําเนินงานทางการเมือง
ระหวางรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน 

(๓) ประสานงานการตอบกระทู ช้ีแจงญัตติรางพระราชบัญญัติและ
กิจการอื่นทางการเมือง 

(๔) ประสานงานและติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรี
กับสวนราชการในสังกัดและองคกรในกํากับของสํานักงานรัฐมนตรี 

(๕) ดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกข รองเรียน หรือรองขอความ
ชวยเหลือตอรัฐมนตรี 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงาน รัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ดังตอไปน้ี 
  (๑)  งานบริหารทั่วไป 
  (๒)  กลุมงานประสานการเมือง 
  (๓)  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
 ขอ ๓  สวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 
  (๑) งานบริหารทั่วไป มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานการ
ประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารท่ัวไป และชวยอํานวยการของสํานักงานรัฐมนตรี 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

(๒) กลุมงานประสานการเมือง มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการประสาน
นโยบายระหวางกระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามที่ รัฐมนตรีมอบหมาย การ
ประชาสัมพันธ ช้ีแจงทําความเขาใจและใหขอมูลแกส่ือมวลชน รับเร่ืองราวรองทุกขของ
ประชาชน และงานรับขอรองเรียนหรือรองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรีปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

(๓) กลุมงานสนับสนุนวิชาการ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการประสานงาน 
วิเคราะห กลั่นกรอง และใหความเห็นแกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี 
ศึกษาและวิเคราะหสถานการณ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อ
การวินิจฉัยส่ังการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

     ใหไว ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                      

     ปองพล  อดิเรกสาร 
                                             (นายปองพล   อดิเรกสาร) 
                                                                รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวา การแบงสวนราชการภายในสวน
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ราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละ
สวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และระบุอํานาจหนาท่ีของสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับ
สภาพของงาน จึงจําเปน ตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 

                                  112กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

--------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ขอ ๒ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนายุทธศาสตร การแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติดําเนินการเกี่ยวกับ
กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติจัดทํางบประมาณ และบริหารราชการประจําท่ัวไป
ของกระทรวง เพ่ือการบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดย
ใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูลเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
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(๒) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง 
(๓) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
(๔) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายใน

ราชการทั่วไปของกระทรวง 
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
(๗) สงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 

(๘) สงเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพ่ือ
การศึกษาตลอดจนงานอื่น ๆ ท่ีมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใดใน
สังกัดกระทรวง 

(๙) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมท้ัง
ดําเนินการเกี่ยวกับงานความชวยเหลือและความรวมมือกับตางประเทศในสวนที่มิไดอยู
ในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง 

(๑๐) พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของ
กระทรวง 

(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการศึกษาและกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวของซ่ึงมิไดอยูในอํานาจของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง 

(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
ดังตอไปน้ี 

(๑) สํานักงานอํานวยการ 
(๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(๓) สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 
(๔) สํานักงานลูกเสือ  ยุวกาชาด  และกิจการนักเรียน 
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(๕) สํานักความสัมพันธตางประเทศ 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) สํานักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล 
(๘) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
(๙) สํานักนิติการ 

(๑๐) สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
(๑๑) สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ขอ ๔ สวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(๑) สํานักอํานวยการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของ
สํานักงานปลัดกระทรวง รวมท้ังการจัดระบบการอํานวยการและการประสานราชการของ
ผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง 

(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน การบริหารงานบุคคล 
การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร การบริหารงานการคลังและสินทรัพย
ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง 

(ค) ประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการของกระทรวงและ
สํานักงานปลัดกระทรวง 

(ง) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงใน
งานท่ีเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของซ่ึงเปนงานท่ีมิไดอยูในอํานาจ
หนาท่ีของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๒)  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําขอ เสนอนโยบาย  แผนแมบทและแผนปฏิบั ติการ

เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง รวมทั้งวางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงและสํานักปลัดกระทรวงใหสอดคลอง
กับนโยบายและแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของรัฐ 
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(ข) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

(ค) สนับสนุนและใหคําปรึกษาแนะนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก
สวนราชการในสังกัดสํานักงานและกระทรวง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

(ง) พัฒนาระบบคลังขอมูล และฐานขอมูลสารสนเทศรวมทั้ง
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนศูนยกลางขอมูลของกระทรวง 

(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓)  สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาผูบริหารการศึกษา 
(ข) พัฒนาผูบริหารการศึกษาและผูบริหารการศึกษาระดับสูง 
(ค) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผูบริหารการศึกษา และ

ใหบริการการศึกษาแกผูบริหารการศึกษา 
(ง) ประสานเครือขายการพัฒนาผูบริหารการศึกษาท้ังในประเทศ

และตางประเทศ 
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น

ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
(๔)  สํานักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  มีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปน้ี 
(ก) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยลูกเสือ ขอบังคับสภากาชาดไทย และนโยบายของ
กระทรวง 

(ข) สงเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือการพัฒนานักเรียน         
นักศึกษาโดยผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
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(ค) สงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา 

(ง) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานการดําเนินการเกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิของนักเรียนนักศึกษา 

(จ) ปฏิบัติการรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๕)  สํานักความสัมพันธตางประเทศ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ประสานการดําเนินงานดานการตางประเทศของกระทรวงกับ

องคกรท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ 
(ข) จัดทํานโยบายและแผนความรวมมือและงบประมาณดานการ

ตางประเทศ 
(ค) จัดทําฐานขอมูลกลางดานการตางประเทศที่ เกี่ยวของกับ

การศึกษา 
(ง) ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ใหบริการ ใหคําปรึกษา

แนะนําดานการศึกษากับตางประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพในการเปน
ศูนยกลางทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค 

(จ) ประสานการระดมทรัพยากรและความรวมมือระหวางประเทศ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมทั้งประสานการระดมนักวิชาการเพ่ือรวมเปน
คณะกรรมการดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานระหวางประเทศ 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๖) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
อํานาจหนาท่ีตามที่บัญญัติไวใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
ครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และอํานาจหนาท่ีตามที่บัญญัติไวใหเปน
อํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๗) สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
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(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 

(ข) ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจ
ราชการ จัดทําแผนการตรวจราชการ และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและ
แผนการตรวจราชการของกระทรวง 

(ค) วิจัยและพัฒนาระบบ และประสานเครือขายการตรวจราชการ การ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลของกระทรวง 

(ง) ปฏิบัติการรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๘)  สํานักนโยบายยุทธศาสตร  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทํานโยบายยุทธศาสตรเปาหมายการใหบริการ กําหนดกรอบ

วงเงินงบประมาณ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งจัดทํา
นโยบายแผนปฏิบัติการ และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง 

(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและจัดทําสถิติ ประมวลผลขอมูล ดัชนีดาน
การบริหารจัดการศึกษา 

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือดานเงินกูยืมตางประเทศ 
(ง) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตามนโยบายพิเศษ 

นโยบายเรงดวน  งานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา 
(จ) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และใหคําปรึกษาแนะนําวิชาการดาน

การจัดการศึกษา การวางแผนการงบประมาณ การติดตามประเมินผล การรายงานผล
และประสานการปฏิบัติงานของหนวยงานในกระทรวงและในสํานักงานปลัดกระทรวงให
เปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๙) สํานักนิติการ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางการบังคับใชกฎหมาย กฎ

และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งให
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คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของสวนราชการ และหนวยงาน
ทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของ
กระทรวง และกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความ
รับผิดในทางแพง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
กระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง 

(ง) ดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและรองทุกข การรองเรียนและ
ขอความเปนธรรมของขาราชการและลูกจางในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและสวน
ราชการที่เกี่ยวของ 

(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมายของกระทรวง 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๑๐) สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผน และหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งประสานความรวมมือและความชวยเหลือกับ
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและตางประเทศ 

(ข) สงเสริม และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและดําเนินการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(ค) สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ระดมทรัพยากร พัฒนาแหลง
การเรียนรู ศูนยการเรียน และพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย และเครือขาย รวมท้ังกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(ง) สงเสริม ผลิต พัฒนา เผยแพรการเรียนรู และใหบริการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมท้ังบริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาและ
สถานีวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
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(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริม 
สนับสนุน และประสานความรวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๑๑)  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  มีอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปน้ี 

(ก) เปนหนวยงานในการสงเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชน
และดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 

(ข) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน 
กําหนดกฎระเบียบ และเกณฑมาตรฐานกลางในการจัดการศึกษาเอกชน รวมท้ังสงเสริม
สนับสนุนดานวิชาการ  การประกันคุณภาพ  การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาเอกชน 

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนทางการศึกษาเอกชน การอุดหนุน
การศึกษาเอกชน การคุมครองการทํางาน สิทธิประโยชนของครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเอกชน 

(ง) เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนขอมูลและทะเบียนกลางทาง
การศึกษาเอกชน  ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
     ใหไว ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
                    ปองพล  อดิเรกสาร 

    (นายปองพล  อดิเรกสาร) 
                                                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  เนื่องจากมาตรา  ๑๑ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวาการแบงสวนราชการ
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ภายในสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาท่ี
ของแตละสวนราชการไวในกระทรวงดวย เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว สมควรแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และระบุอํานาจหนาท่ีแตละสวนราชการดังกลาวให
เหมาะสมกับสภาพของงาน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 

                        113กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอนโยบาย 
แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา
กับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และ
การประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมท้ังจัดทําขอเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุน
ทรัพยากรดานการศึกษาของชาติ 

(๒) ประสานการจัดทําขอเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ 
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(๓) วิจัยและประสาน สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา การ
พัฒนาเครือขายการเรียนรูและภูมิปญญาของชาติ ตลอดจนการรวบรวมและพัฒนาระบบ
เครือขายขอมูล   สารสนเทศเพื่อการพัฒนานโยบายและแผนการศึกษาของชาติ 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแหงชาติ 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นหรือคําแนะนําในเรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษา 

(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   หรือตามท่ี รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ดังตอไปน้ี 
(๑)  สํานักอํานวยการ 
(๒) สํานักนโยบายและแผนการศึกษา 
(๓) สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา 
(๔) สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา  
(๕) สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู 
(๖) สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 ขอ ๓  สวนราชการสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(๑) สํานักอํานวยการ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา งานเลขานุการของสภาการศึกษา และงานอื่นใดท่ี
มิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใดของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(ข) พัฒนาระบบงานและดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือและความสัมพันธระหวาง
ประเทศดานการศึกษา  รวมทั้งการวางแผนประชาสัมพันธและเผยแพรผลการพัฒนา
การศึกษาของชาติ 
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(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ สวัสดิการ การ
บริหารทั่วไป  งานอาคารสถานที่และยานพาหนะของสํานักงานเลขาธิการของสภา
การศึกษา 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๒)  สํานักนโยบายและแผนการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(ก) จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ท่ีบูรณาการศาสนา  ศิลปะ 

วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษา จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังขอเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

(ข) ใหคําปรึกษา เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและการบริหาร
นโยบายและแผนการศึกษา ท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษา 

(ค) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาเพ่ือใหเกิดการนํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ 

(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓) สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม

นโยบายการศึกษา  นโยบายดานการเรียนรูของชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ 
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนาการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ การประเมินผลประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทาง
การศึกษาและการดําเนินงานของโครงการเงินกูเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

(ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๔) สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายการศึกษา 
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(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นหรือคําแนะนําในเร่ือง
กฎหมายและกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดให
มีกฎหมาย หรือปรับปรุงแกไข หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา 

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งาน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยูใน
อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๕)  สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู  มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 

(ก) จัดทํากรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ และประสานการจัดทํา    
มาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

(ข) จัดทําขอเสนอนโยบายดานการเรียนรู หลักสูตรการศึกษา 
นโยบายและแผนสงเสริมการเรียนรูท่ีบูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับ
การศึกษา 

(ค) ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดระบบและกระบวนการจัดการ
เรียนรู รวมท้ังพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอกระบวนการเรียนรูท่ีตอเน่ืองตลอดชีวิต 

(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๖) สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) วิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพื่อการเสนอแนะนโยบาย และ

วางแผนการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาฐานขอมูลสถิติ ฐานขอมูลวิจัยทาง
การศึกษาและที่เกี่ยวของ และระบบการใหบริการ 

(ข) จัดทําขอเสนอนโยบาย พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ทางการศึกษาและที่เกี่ยวของ จัดทําแผนและมาตรฐานขอมูลดานสารสนเทศทาง
การศึกษาของประเทศ รวมท้ังจัดทําสถิติและดัชนีทางการศึกษาและที่เกี่ยวของ 

(ค) ประสาน สงเสริม สนับสนุน ใหเกิดความรวมมือดานการวิจัย
ทางการศึกษาและพัฒนาสารสนเทศทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 
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(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

     ใหไว  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                     ปองพล  อดิเรกสาร 
                    (นายปองพล  อดิเรกสาร) 
                   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวาการแบงสวนราชการภายในสวน
ราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละ
สวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และระบุอํานาจหนาท่ีของสวนราชการดังกลาวให
เหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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                                  114กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับการจัด
และการสงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัด
การศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(๒) กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทรัพยากรการจัดต้ัง  จัดสรรทรัพยากร  และบริหารงบประมาณ  อุดหนุนการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(๓) พัฒนาระบบการบริหาร และสงเสริมประสานงานเครือขายขอมูล
สารสนเทศ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งสงเสริมการ
นิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 

(๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
เขตพื้นที่การศึกษา 

(๕) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน สงเสริม สนับสนุน และ
กํากับดูแลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ   และประสาน สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา 

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือตามท่ีรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี   มอบหมาย 

 ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ดังตอไปน้ี 
 (๑)  สํานักอํานวยการ 
 (๒)  สํานักการคลังและสินทรัพย 
 (๓)  สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (๔)  สํานักทดสอบทางการศึกษา 
 (๕)  สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
 (๖)  สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (๗)  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 (๘)  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 (๙)  สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 (๑๐) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 ขอ ๓ สวนราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑)  สํานักอํานวยการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน งานเลขานุการของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งานบริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ และงานอื่น
ใดท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใดในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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(ข) ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความรวมมือดานความม่ันคงของชาติ และกิจการ
พิเศษ รวมท้ังประชาสัมพันธและเผยแพรเกี่ยวกับงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานออกแบบและกอสราง 
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ มูลนิธิ และกองทุน 
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา 
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น

ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
(๒)  สํานักการคลังและสินทรัพย  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(ก) จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การ
พัสดุและการบริหารสินทรัพยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

(ข) ตรวจสอบและจัดระบบควบคุมการใชจายเงินของทางราชการ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับเครือขายขอมูลทางการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ และการประสานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และเขตพื้นที่การศึกษา 

(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓) สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีอํานาจ
หนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานในภาพรวม 

(ข) เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

(ค) สงเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๔)  สํานักทดสอบทางการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

รวมทั้งจัดระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนาเคร่ืองมือวัดมาตรฐานสําหรับการประเมินผล
การจัดการศึกษา และการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(ข) ดําเนินการสอบวัดความรู ความสามารถ คุณลักษณะระดับ         
ตาง ๆ ใหกับนักเรียนและประชาชนทั่วไป 

(ค) พัฒนาและสงเสริมวิชาการดานการทดสอบและประเมินผล
ทางการศึกษารวมถึงการพัฒนาบุคลากรดานการทดสอบและประเมินผล 

(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบขอมูลและทะเบียนประวัติผูสําเร็จ
การศึกษา และจัดทําระบบการเทียบโอนผลการศึกษา รวมทั้งประสานความรวมมือดาน
การทดสอบทางการศึกษาท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๕) สํานักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใชในการ

เรียนการสอนการศึกษาข้ันพื้นฐานใหท่ัวถึงและเสมอภาค 
(ข) วิจัยและพัฒนาตนแบบการใชส่ือดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพการพัฒนาของเทคโนโลยีและ
ความพรอมของบุคลากร 

(ค) ประสานความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการ
สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(ง) ติ ดตามและประ เมิ นผล  เ พ่ื อกา ร พัฒนาและปรั บป รุ ง
ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในการใชและการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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(๖) สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอํานาจหนา ท่ี
ดังตอไปน้ี 

(ก) จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ขอเสนอนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล 
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบัน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ี จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหเปนไปตามนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา 

(ข) จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลและเครือขายสารสนเทศ รวมท้ัง
สงเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ การประสานนโยบายและ
ความรวมมือทางการศึกษาข้ันพื้นฐานกับองคกรและหนวยงานตางประเทศ 

(ง) จัดทําขอเสนอการจัดต้ัง จัดสรรงบประมาณดานการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๗)  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคน

พิการและผูดอยโอกาสรวมทั้งประเมินและรายงานผล 
(ข) ดํา เ นินการเกี่ ยวกับการ จัดการศึกษาเ พ่ือคนพิการและ

ผูดอยโอกาส จัดระบบส่ือและส่ิงอํานวยความสะดวก รวมท้ังดําเนินการเกี่ยวกับกอง
ทุนการศึกษาสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาส 

(ค) วิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูของคน
พิการและผูดอยโอกาส 

(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาพิเศษ 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๘)  สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
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(ก) ศึกษา วิเคราะห รูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และแสวงหาความรวมมือหรือทุน  เพ่ือการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการ
จัดการศึกษา 

(ข) ดําเนินการนํารอง เพ่ือใหสามารถนํารูปแบบและนวัตกรรมใน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไปสูการปฏิบัติ 

(ค) ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการนํา
รูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไปปฏิบัติ 

(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๙)  สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 

(ก) พัฒนาระบบงาน โครงสรางสวนราชการ หลักเกณฑ และ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในความรับผิดชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(ค) จัดทําขอเสนอนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งาน
เกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๑๐)  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทํามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
(ข) วิจัยและพัฒนาส่ือตนแบบและนวัตกรรมส่ือการศึกษา รวมทั้ง

สงเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู และ
หลักสูตรสถานศึกษา 
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(ค) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ และดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะสงเสริม
การศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ 

(ง) พัฒนาระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายใน 
ระบบการเรียนรูท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เครือขายการเรียนรูและการวิจัยทางการศึกษารวมทั้งสงเสริม สนับสนุนและ
ประสานการพัฒนาระบบและ   มาตรฐานการแนะแนว 

(จ) พัฒนาและสงเสริมเกี่ยวกับภาษาไทยและการแปล 
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน

อื่นท่ี เกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  ใหไว  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                          ปองพล  อดิเรกสาร 
     (นายปองพล  อดิเรกสาร) 

              รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวาการแบงสวนราชการภายในสวน
ราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละ
สวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และระบุอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ
ดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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            115กฎกระทรวง 
                    51แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและ
สงเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) จัดทําขอเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษาและแผนพัฒนา
การอุดมศึกษา  รวมทั้งดําเนินงานดานความสัมพันธระดับอุดมศึกษากับตางประเทศ 

(๒) จัดทําหลักเกณฑ และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดต้ัง 
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 

(๓) ประสานและสงเสริมการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ ในระบบ
อุดมศึกษา และประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

(๔) เสนอแนะเกี่ ยวกับการ จัด ต้ัง  ยุบ  รวม  ปรับปรุงและยกเลิก
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน 
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(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการ
อุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้งการรวบรวมขอมูลและ
จัดทําสารสนเทศดานการอุดมศึกษา 

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังตอไปน้ี 
(๑)  สํานักอํานวยการ 
(๒) สํานักทดสอบกลาง 
(๓) สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 
(๔) สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
(๕) สํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา 
(๖) สํานักมาตรฐานและประเมินผลการอุดมศึกษา 
(๗) สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ 
(๘) สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
(๙) สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

ขอ ๓  สวนราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 

(๑)  สํานักอํานวยการ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมท้ังงานเลขานุการของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

(ข) ดําเ นินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง การเงินงบประมาณ การ
บัญชี การพัสดุและสินทรัพยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศประชาสัมพันธและเผยแพรงาน
การอุดมศึกษา 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๒)  สํานักทดสอบกลาง  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) พัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

และคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีใชในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และเพื่อการเทียบระดับ
และเทียบโอนผลการเรียน 

(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการการสอบรวมกับหนวยงานใน
ทุกระดับเพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึงและเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

(ค) เสนอแนะระบบการคัดเลือกบุคคลเขาสูระบบอุดมศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

(ง) สนับสนุน สงเสริม และเปนคลังขอมูลของผูรับการทดสอบและ
ประเมินผลการเรียนรู ตลอดจนใหบริการผลการวัดและประเมินแกหนวยงานตาง ๆ ท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๓)  สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบายในการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และ

จัดทําแผนพัฒนาการอุดมศึกษา 
(ข) จัดทําแผนการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษา

ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
(ค) วิเคราะห กลั่นกรองแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบัน รวมท้ังเสนอแนะการจัดต้ัง  ยุบ รวม ปรับปรุง  และยกเลิกสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

(ง) จัดทําหลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรงบประมาณ เสนอแนะ
คําขอต้ังและการจัดสรรงบประมาณตลอดจนการระดมทรัพยากรเพื่ออุดหนุนการ
อุดมศึกษาทุกประเภท 
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(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๔)  สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบาย และจัดทําแผนหลักของระบบวิทยาลัย

ชุมชน เสนอแนะการจัดต้ัง และจัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชน 
(ข) จัดทําระบบขอมูล สารสนเทศ กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน 
(ค) จัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
(ง) พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนและ

ระบบเครือขายความรวมมือการจัดการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการวิทยาลัย

ชุมชน 
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ี

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
(๕)  สํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา  มีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปน้ี 
(ก) สงเสริมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา และภูมิปญญาของชาติ 
(ข) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมท้ังถายทอดองค

ความรูและเทคโนโลยี 
(ค) กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศท่ีเกี่ยวของ 
(ง) ป ร ะ ส า น  ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ กํ า กั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ี

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
(๖)  สํานักมาตรฐานและประเมินผลการอุดมศึกษา  มีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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(ข) จัดทําระบบการรับรองวิทยฐานะและการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งเสนอแนวทางการเทียบระดับและการเทียบโอน
ผลการเรียน 

(ค) ส ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น  ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณภ าพก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาและการศึกษาวิจัยดานการเรียนการสอน การสงเสริมการสรางองค
ความรูใหมและการจัดความรู ตลอดจนเปนแหลงรวบรวมขอมูล  หลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๗)  สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) การจัดทํายุทธศาสตรดานอุดมศึกษาตางประเทศ และแนวทาง

การสรางความรวมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหวางประเทศ 
(ข) ดําเนินการดานความสัมพันธระดับอุดมศึกษากับตางประเทศ 
(ค) เ ส น อ ม า ต ร ก า ร แ ล ะ แ น วท า ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ส ง เ ส ริ ม

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันตามเงื่อนไขการเปดเสรี
ทางการศึกษาและพัฒนาไปสูความเปนศูนยกลางอุดมศึกษาในภูมิภาค 

(ง) สงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาใชประโยชนจาก
ทรัพยากรอุดมศึกษาตางประเทศเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 (๘) สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(ก) จัดทําขอเสนอแนะดานนโยบาย และกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับ
การพัฒนานักศึกษา 

(ข) สงเสริมการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา มี
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ความรูคูคุณธรรมและสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุขรวมท้ังมีศักยภาพท่ีสามารถ
แขงขันไดในระดับนานาชาติ 

(ค) สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณ
ชีวิตในการทํางานรวมกับชุมชน ทองถิ่น และสถานประกอบการ 

(ง) สงเสริมการพัฒนาระบบสวัสดิการ บริการนักศึกษา การศึกษา
ของคนพิการผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๙)  สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  มีอํานาจหนา ท่ี
ดังตอไปน้ี 

(ก) เสนอแนะนโยบาย ประสาน และสงเสริมการดําเนินการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในระบบอุดมศึกษา ในเครือขายของมหาวิทยาลัยกับผู รับบริการ 
ผูประกอบการ ทองถิ่นและชุมชน 

(ข) จัดทําหลักสูตร และประสาน สงเสริมใหมีการจัดฝกอบรม
ผูบริหาร ระดับสูง สายวิชาการ และผูบริหารสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และเปนเครือขายท่ีจะพัฒนาระบบบริหารของสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 

(ค) จัดทําฐานขอมูลทะเบียนประวัติ ใหคําปรึกษาแนะนําและติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและ
สัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่
อยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับการมอบหมาย 

     ใหไว  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

            ปองพล  อดิเรกสาร 
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       (นายปองพล  อดิเรกสาร) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวาการแบงสวนราชการภายในสวน
ราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละ
สวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และระบุอํานาจหนาท่ีของสวน   ราชการ
ดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 

                                  116กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและ
สงเสริมการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศ
ทางวิชาชีพ โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(๑) จัดทําขอเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ 
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(๒) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุน
ทรัพยากร 

(๔) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
(๕) สงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้ง

กําหนดหลักเกณฑและรูปแบบความรวมมือกับหนวยงานอื่นและสถานประกอบการ 
(๖) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐ

และเอกชน 
(๗) จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและการ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

และดําเนินการตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิด-ชอบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ดังตอไปน้ี 

(๑)  สํานักอํานวยการ 
(๒) สํานักความรวมมือ 
(๓) สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
(๔) สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 
(๕) สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
(๖) สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
(๗) สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

ขอ ๓  สวนราชการของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 

(๑)  สํานักอํานวยการ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
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(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานเลขานุการของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประสานราชการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป กิจการพิเศษ การ
ประชาสัมพันธและงานเผยแพรการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ และงานอื่นใดท่ีมิได
กําหนดใหเปนหนาท่ีของสวนราชการใดในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(ข) พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ งานอาคาร
สถานที่ งบประมาณและสินทรัพยของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนด
และตรวจสอบมาตรฐานอาคาร งานออกแบบและกอสรางรวมทั้งการประสานและสงเสริม
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

(ง) ดําเ นินงานเกี่ยวกับการสงเสริมวินัยและระบบคุณธรรม 
กฎหมายนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพง อาญา งานคดี
ปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๒)  สํานักความรวมมือ  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับความ

รวมมือกับเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา  รวมทั้งติดตามและประเมินผล 
(ข) สงเสริมและสนับสนุนเอกชนและสถานประกอบการใหจัดการ

อาชีวศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษารวมทั้งการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

(ค) สงเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดใหมี
กองทุนอาชีวศึกษา 

(ง) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาองคกรวิชาชีพกลุมอาชีพ และ
สมาคมอาชีพ 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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(๓)  สํานักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา  มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาใน
ภาพรวมของประเทศ 

(ข) สงเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการ
อาชีวศึกษารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(ค) ใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการ
จัดการอาชีวศึกษา 

(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๔)  สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา และ

เปาหมายการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 
(ข) จัดทําขอเสนอแนะหลักเกณฑเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร

และงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษา  รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
(ค) พัฒนาระบบขอมูลเครือขายสารสนเทศและสงเสริมการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ การประสานนโยบายและ

ความรวมมือทางการอาชีวศึกษากับองคกรและหนวยงานในและตางประเทศ 
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น

ท่ีเกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๕)  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  มีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปน้ี 
(ก) จัดทําและประเมินมาตรฐานครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 

พรอมท้ังจัดทําขอเสนอแผนการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 
(ข) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรการ

อาชีวศึกษา 
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(ค) ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมท้ังประสานความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในการฝกอบรมและพัฒนาครู บุคลากร
การอาชีวศึกษาและครูฝกในสถานประกอบการดานอาชีพ 

(ง) วิจัยและพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและฝกอบรม
วิชาชีพ ผลิตและบริการเคร่ืองจักรกลและเทคโนโลยี พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา 

(จ) สรางและพัฒนารูปแบบการฝกสมรรถนะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และสรางเครือขายการฝกอบรมวิชาเรียน  ครู  และบุคลากรกรม
อาชีวศึกษา 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๖)  สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  มีอํานาจหนา ท่ี
ดังตอไปน้ี 

(ก) วิจัยและพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการอาชีวศึกษา
ทุกระดับ 

(ข) วิ จัยและพัฒนามาตรฐานสื่ อตนแบบและนวัตกรรมการ
อาชีวศึกษา 

(ค) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐานการแนะแนว การ
อาชีวศึกษาและอาชีพการกําหนดคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ การเทียบประสบการณ
และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

(ง) พัฒนาระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพในสถาบัน
การอาชีวศึกษา สถานศึกษา รวมทั้งระบบการเรียนรู ท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและการกีฬากับการอาชีวศึกษา 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(๗)  สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
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(ก) วิจัยและพัฒนาองคความรูดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
อาชีวศึกษาเพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวนโยบาย แผนงาน โครงการ ความตองการ
กําลังคนดานอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ 

(ข) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้งติดตามและประเมินผล 

(ค) สงเสริม ผลิต พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐทางการ         
อาชีวศึกษา  และวิชาชีพเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและคุณภาพของนักเรียน 
นักศึกษา 

(ง) รวบรวมการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห จัดทําสารสนเทศงาน
การวิจัยอาชีวศึกษา 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
    ใหไว  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

       
              ปองพล  อดิเรกสาร 

                (นายปองพล  อดิเรกสาร) 
                              รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวาการแบงสวนราชการภายในสวน
ราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละ
สวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และระบุอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ
ดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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บทที่ 6 
ภูมิปญญาไทย 

 
 
6.1  ภูมิปญญาไทยที่นํามาใชในการศึกษา 

กระบวนการเรียนรู 
วิจิตร ศรีสอาน (2522, หนา 21-22) แบงประเภทการจัดการศึกษาในฐานะ

กระบวนการ ทางสังคมเปน 4 กระบวนการยอย ดังน้ี 
1. ทางมนุษยวิทยา  การศึกษาเปนกระบวนการถายทอดวัฒนธรรม กลาวคือ  

เปนกระบวนการนําสมาชิกใหมเขาสูวิถีชีวิตในสังคมของเขาและนําเอามรดกทาง
วัฒนธรรมมาถายทอดเพื่อคนรุนหลัง 

2. ทางเศรษฐศาสตร การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาสังคม ถือวาการศึกษา
เปนกระบวนการพัฒนาสังคมสองทาง คือพัฒนาตัวบุคคลและกําลังคนเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาสังคม และอีกทางหน่ึงเปนการพัฒนาสังคมโดยไมผานตัวบุคคลหรือผลิตผลของ
ตนเอง เชน ในรูปการวิจัยและการบริการทางสังคมบางประเภท 

3. ทางรัฐศาสตรการเมือง การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย คือ
มองการศึกษาเปนสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เปนสิทธิมนุษยชนตองหาทางใหการศึกษา
กระจายไปใหคนไดรับโอกาสกวางขวางท่ัวถึงและเปนธรรม ซ่ึงเปนเร่ืองของโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

4. ทางสังคมวิทยา การศึกษาเปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม มนุษยเปน
สัตวสังคมยอมมีความสัมพันธระหวางกัน มีกิจกรรมรวมกันและพึ่งพาอาศัยกัน ดังน้ัน
จําเปนตองเรียนรูกฎเกณฑทางสังคม อันมีลักษณะเปนสากล การอบรมใหรูดานระเบียบ
สังคมจะชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวเขากับวิถีชีวิตท่ีมีระเบียบแบบแผน 
 การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและเกิดทุกชวงเวลาของชีวิต 
ดังน้ันในปจจุบันจึงแบงประเภทของการเรียนรูได 3 ลักษณะ คือ 
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1. การเรียนรูอยางไมมีระบบ (Informal Learning) เปนกระบวนการเรียนรูท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ท้ังจากส่ิงแวดลอมและสถานการณท่ีพบในชีวิตประจําวัน 

2. การเรียนรูนอกระบบโรงเรียน (Non formal Learning) เปนกระบวนการ
เรียนรูท่ีเกิดข้ึนภายใตการจัดการของหนวยงาน กลุมบุคคล หรือบุคคล เพ่ือใหความรู
และพัฒนาความสามารถแกคนทั่วไปโดยไมมีระบบแบบแผนตายตัว 

3. การเรียนรูในระบบโรงเรียน (Formal Learning) เปนกระบวนการเรียนรูจาก
การที่สถานศึกษา ไดแก โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ไดจัดเตรียมไว โดยมีระเบียบ
แบบแผนที่คอนขางตายตัว (จินตนา  ยูนิพันธ, 2527, หนา 7) 

กลาวโดยสรุปวาการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนมาพรอมกับ
มนุษยในสมัยดึกดําบรรพมนุษยรูจักสรรพส่ิงรอบตัวและขณะเดียวกันไดพยายามคนหา
ความหมายของสิ่งเหลาน้ันเพ่ือสนองความอยากรูอยากเห็น จากน้ันนําความรูความ
เขาใจและประสบการณดังกลาวมาใชในการดําเนินชีวิต ความรูไดถูกส่ังสม เลือกสรร 
ปรับปรุง แกไข และถายทอด ภายใตระบบการศึกษาท่ีเปนกลไกหนึ่งของสังคม การ
ดําเนินการนี้เรียกวาสังคมประกิต (Socialization) 

สังคมประกิต เปนวิธีการที่สมาชิกของสังคมเรียนรูความคิด ความเช่ือ เจตคติ 
คานิยม  และพฤติกรรมตาง ๆ หรือแบบอยางความประพฤติการอยูรวมกันในสังคม 
ขบวนการนี้กลอมเกลาบุคคลตั้งแตเกิดจนตาย โดยผานตัวแทนของสังคมท่ีแวดลอมอยู 
เชน ครอบครัว โรงเรียน เพ่ือน   ในรูปแบบที่แตกตางกันออกไปท้ังทางตรง เชน การ
ปะทะสังสรรคของคนภายในกลุมหรือทางออม เชน การอานหนังสือ การสังเกต
พฤติกรรม เปนตน ส่ิงท่ีเรียนรูน้ีประกอบกันเปนบุคลิกภาพและนิสัยใจคอของแตละ
บุคคล 

ตอเม่ือเวลาผานไปสภาพสังคมมีความสลับซับซอนข้ึน ความรูความคิด
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การถายทอดความรูท่ีสถาบันครอบครัวรับผิดชอบอยูไม
สอดคลองกับสภาพสังคมสมัยใหม มนุษยจึงต้ังสถาบันการศึกษาข้ึนเพ่ือทําหนาท่ี
โดยเฉพาะ ดังน้ันเม่ือกลาวถึงการเรียนรู ในความหมายใหมจึงหมายถึง กระบวนการที่มี
การจัดอยางเปนระเบียบแบบแผนในสถาบันการศึกษา โดยมีหลักสูตรเปนตัวกําหนด
เน้ือหาความรูท่ีสามารถเรียนรูไดมากในเวลาจํากัด อยางไรก็ตาม ขบวนการสังคม
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ประกิตยังดําเนินไปอยางตอเน่ืองในรูปแบบเดิมและตางออกไปตามคุณลักษณะของ
ทองถิ่น  (วิทยา  นนทนภา, 2544, หนา 10 – 11) 

ความหมายภูมิปญญา 
ภูมิปญญา ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Wisdom หมายความวา ความรู

ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรมและความสามารถในการแกปญหา
ของมนุษย 

ภูมิปญญา  หมายถึง  พื้นความรูความสามารถ  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539, 
หนา 623) 

ภูมิปญญา หมายถึง พื้นเพ รากฐานความรูหรือความรอบรูของชาวบานท่ีเรียนรู
และมีประสบการณท้ังทางตรงและทางออมสืบตอกันมา สวนภูมิปญญาชาวบาน 
หมายถึง องคความรูหรือสติปญญาส่ังสมท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมและหรือประยุกตความรู
ท่ีมีอยูอยางชาญฉลาดไดปฏิบัติจนเปนท่ียอมรับและเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  (จังหวัดบุรีรัมย, 2545, หนา 8) 

ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรูของชาวบานซ่ึงไดมาจากประสบการณและ
ความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมท้ังความรูท่ีส่ังสมมาแตบรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุน
หน่ึงไปยังอีกรุนหน่ึง ระหวางการสืบทอดมีการปรับประยุกตและเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิด
เปนความรูใหมตามสภาพการณทางสังคมวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  (เสรี  พงศพิศ, 
2538, หนา 252) 

ภูมิปญญา หมายถึง องคความรูความสามารถทักษะที่ เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณท่ีผานกระบวนการเลือกสรร เรียนรู ปรุงแตง พัฒนา และถายทอดสืบตอกัน
มาเพื่อแกปญหาและพัฒนาชีวิตใหสมดุลกับสภาพแวดลอม และเหมาะสมกับยุคสมัย  
(รุง  แกวแดง, 2542, หนา 204) 

“ภูมิปญญา” (Wisdom) หมายถึง ความรู ความคิด ความเช่ือ ความสามารถ 
ความชัดเจน ท่ีกลุมชนไดจากประสบการณท่ีส่ังสมไวในการปรับตัวและดํารงชีพในระบบ
นิเวศนหรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีไดมี
พัฒนาการสืบสานกันมา 
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ภูมิปญญาเปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวกับสภาวะตาง ๆ ในพ้ืนท่ีท่ีกลุมชน
น้ันต้ังหลักแหลงถิ่นฐานอยู และไดแลกเปลี่ยนสังสรรคทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอื่น จาก
พื้นท่ีส่ิงแวดลอมอื่นท่ีไดมีการติดตอสัมพันธกัน แลวรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามาสราง
ประโยชน หรือแกปญหาได ในส่ิงแวดลอมและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของกลุม
ชนน้ัน 

ภูมิปญญาจึงมีท้ังภูมิปญญาอันเกิดจากประสบการณในพื้นที่ ภูมิปญญาท่ีมาจาก
ภายนอกและภูมิปญญาท่ีผลิตใหมหรือผลิตซํ้า เพ่ือการแกปญหาและการปรับตัวให
สอดคลองกับความจําเปนและความเปลี่ยนแปลง  (วรวุธ  สุวรรณฤทธิ์, 2546, หนา 148) 

ประเวศ วะสี (2532, หนา 75) ใหแนวคิดของภูมิปญญาทองถิ่นวา ภูมิปญญา
ชาวบานเกิดจากการสะสมการเรียนรูมาเปนระยะเวลายาวนาน มีลักษณะท่ีเช่ือมโยงกัน
หมดในทุกสาขาวิชาไมแยกเปนวิชา ๆ แบบท่ีเราเรียน ฉะน้ันวิชาท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
อาชีพ ความเปนอยู การศึกษา วัฒนธรรม จะผสมกลมกลืนเช่ือมโยงกันหมด 

เสนห จามริก กลาววาภูมิปญญาไทยนั้น ดานหน่ึงนอกจากจะเปนเร่ืองราวของ
พื้นภูมิธรรมเดิมแลว ยังหมายถึงศักยภาพในการประสานความรูใหม ๆ มาใชใหเกิด
ประโยชนดวย  ซ่ึงเอื้อใหเกิดทางเลือกใหมท่ีมีลักษณะสากล และลักษณะเฉพาะของเรา
เอง 

ชลทิตย เอี่ยมสําอางค และ วิศนี ศีลตระกูล (2533, หนา 201-248) สรุปวา ภูมิ
ปญญาชาวบาน หมายถึงความรูประสบการณของประชาชนในทองถิ่น ซ่ึงไดรับ
การศึกษา อบรม ส่ังสอนและถายทอดจากบรรพบุรุษ เปนความรูประสบการณท่ีเกิดจาก
ประสบการณของตนเอง ซ่ึงไดรับจากการทํางาน จากธรรมชาติแวดลอม ส่ิงเหลาน้ีเปน
ส่ิงท่ีมีคุณคา เสริมสรางความสามารถทําใหคนเรามีชีวิตรวมกันอยางมีสันติสุข เปน
ความรูท่ีสรางสรรค และมีสวนเสริมสรางการผลิต 

อังกูล สมคะเนย (2535, หนา 21-24) กลาววา ภูมิปญญาชาวบานหมายถึง มวล
ความรู   และมวลประสบการณของชาวบานท่ีใชในการดํารงชีวิตใหเปนสุข โดยไดรับการ
ถายทอดส่ังสมกันมาผานกระบวนการ การพัฒนาใหสอดคลองกับกาลสมัย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป., หนา 2) สรุปวา ภูมิปญญา
ไทย หมายถึง ความสามารถ ทักษะและเทคนิค อันเกิดจากการสะสมองคความรูมวลรวม
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ทุกดานท่ีผานกระบวนการสืบทอด ปรับปรุง พัฒนาและเลือกสรรมาแลวเปนอยางดีใน
การสรางผลงาน แกไขปญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา ภูมิปญญาไทย หมายถึง ความสามารถ ทักษะและ
เทคนิค  อันเกิดจากการสะสมองคความรูมวลรวมทุกดานท่ีผานกระบวนการสืบทอด 
ปรับปรุง พัฒนาและเลือกสรรมาแลวเปนอยางดีในการสรางผลงาน แกไขปญหาและ
พัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

ภูมิปญญา หมายถึง ความรู ความคิด ความเช่ือ ความสามารถ ความจัดเจน ท่ี
กลุมชนไดจากประสบการณท่ีส่ังสมไวในการปรับตัวและดํารงชีพในระบบนิเวศนหรือ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไดมีพัฒนาการ
สืบสานกันมา (เอกวิทย ณ ถลาง, 2544, หนา 42) 

มงคล  ดานธานินทร (2540, หนา 6)  กลาวถึงการเกิดและการดํารงอยูของ         
ภูมิปญญาไววา 

1. ภูมิปญญาเปนเหมือนส่ิงมีชีวิตและสรรพส่ิงท้ังหลาย กลาวคือ มีเกิดข้ึน ดํารง
อยูและดับไป เม่ือภูมิปญญาใดไดรับการยอมรับ เชน มีการกลาวถึงหรือนําไปปฏิบัติ
อยางกวางขวางถือวาภูมิปญญาน้ันไดเกิดข้ึนแลว หากภูมิปญญาใดทนตอการพิสูจนและ
ใชงานในรูปแบบตางๆ จนพิสูจนไดวาไมเปนประโยชนเทาท่ีควรหรือกอใหเกิดปญหา
สังคมจะไมนําพาภูมิปญญาน้ันอีก 

2. ภูมิปญญาเกิดจากกระบวนการพัฒนา ภูมิปญญาเปนผลมาจากการสั่งสม
ความคิด ประสบการณและตัวอยางจํานวนมากและยาวนาน กอนท่ีภูมิปญญาใดจะแสดง
ใหเห็นถึงความ ลุมลึกทางปญญา วิสัยทัศนและความสําเร็จเม่ือนําไปใชงาน ในชวงเวลา
ดังกลาวน้ีเจาของภูมิปญญาตองใชความพยายามที่จะพัฒนาประสิทธิภาพภูมิปญญาข้ึน
เร่ือย ๆ 

3. ความตอเน่ืองของภูมิปญญา ภูมิปญญาใด ๆ ท่ีไดรับการกลาวถึงจะดํารงอยู
ยาวนานก็ตอเม่ือผูคนในสังคมใหความสนใจและเรียนรูถึงความเปนมา ประโยชน นําไป
ปฏิบัติ ตลอดจนศึกษาคนควาและวิจัยภูมิปญญาน้ันเพ่ือแกไขขอบกพรอง ในกรณีน้ี
เทากับเปนการสืบทอดภูมิปญญาน้ัน ๆ  (วิทยา  นนทนภา, 2544, หนา 11 – 14) 
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1. ความเปนมาของภูมิปญญาไทย 
คําวา “ปญญา” หรือ “ภูมิปญญา” เปนคําท่ีมีความหมายลึกซ้ึงคอนขางยากใน

การ ส่ือสารทําความเขาใจดวยภาษาพูดหรือภาษาเขียน ภูมิปญญาเปนพ้ืนความรูของ
ประชาชนในสังคมน้ัน ๆ  โดยสังคมน้ัน ๆ ปวงชนในสังคมยอมรับรู เช่ือถือ เขาใจรวมกัน 
มีคําท่ีใชเรียกตาง ๆ กัน เชน คําวา “ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom)” หรือ “ภูมิ
ปญญาชาวบาน (Popular Wisdom)” หรือ “ภูมิปญญาไทย (Thai Wisdom)” เปนตน ซ่ึง
บทบาทของภูมิปญญาไทยในการพัฒนาสังคม ไดรับการยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติ
ของหนวยงานตาง ๆ มีมากข้ึน ภูมิปญญาไทยไดนําไปใชพัฒนาทุกดาน เพราะภูมิ
ปญญาไทยมีความหลากหลายท่ีแวดลอมวิถีชีวิตคนไทยในสังคม เกี่ยวของกับทุกมิติทาง
สังคมโดยมี “คน” เปนศูนยกลางของความสัมพันธกับมิติทางสังคม ส่ิงแวดลอมและส่ิง
ศักด์ิสิทธิ์ ท้ังน้ีคนหรือเรียกไดวาผูทรงภูมิปญญาของสังคม เปนผูเรียนรู สืบทอด พัฒนา 
ถายทอดและนําความรูภูมิปญญามาพัฒนาชีวิตของคนในสังคม ภูมิปญญาท่ีคนในสังคม
ยอมรับ ถือเปนมรดกท่ีสืบทอดคูกับประเทศไทยมาโดยตลอด เรียกวา “ภูมิปญญาไทย” 

อภิชาต ทองอยู (2528, หนา 13-18) ไดกลาวถึงอิทธิพลท่ีทําใหเกิดภูมิ
ปญญาทองถิ่นไว 2 ประการ คือ 

1. อิทธิพลจากส่ิงแวดลอม คนจะผูกชีวิตของตนเองติดอยูกับธรรมชาติอยางมี
เอกภาพ แนนแฟน ต้ังแตการดํารงชีวิตไปจนถึงการใหคุณคามนุษยและการปฏิบัติตัวใน
ชีวิตประจําวันแตละวัน 

2. อิทธิพลจากศาสนา พุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีเขาไปผสมกลมกลืนกับชีวิต
ของชาวบานมาชานาน จนฝงอยูในภูมิปญญาและความเช่ือทางศาสนา ทําใหชาวบานแต
ละชุมชนหรือทองถิ่นไดสรางสรรคภูมิปญญาข้ึนมา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
อยางเปนสุข ภายในทองถิ่นของตน ซ่ึงเปนผลใหชาวบานมีพื้นฐานการเคารพในคุณคา
ของตนเอง กับส่ิงแวดลอมใกลเคียงกัน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป., หนา 2) ไดกลาวถึง
ลักษณะการเกิดของภูมิปญญาไทยไววา ภูมิปญญามีกระบวนการเกิดจากการสืบทอด 
ถายทอดองคความรูท่ีมีอยูเดิมในชุมชนทองถิ่นตาง ๆ แลว เลือกสรร พัฒนา และ
ปรับปรุงองคความรูเหลาน้ัน จนเกิดทักษะและความชํานาญท่ีสามารถแกไขปญหา และ
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พัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย แลวเกิดองคความรูใหม ๆ ท่ีเหมาะสมและสืบ
ทอดพัฒนาตอไปอยางไมส้ินสุด ซ่ึงแสดงไดดังภาพประกอบดังนี้ 

                เกิดองคความรูใหม 

 
                              ทักษะ                                                                                                                              การแกปญหา 

                 การตัดสินใจ 
                   นําไปใช                  

                             เทคนิคใหม                                                                                        พัฒนาวถิีชีวติ 
                                                                                                                                                                                        อันเหมาะสม 
                                                                                                                                                                                           กับยุคสมัย 

 
                                  ปญหา                                                                                                                สภาวะแวดลอม 

 
                     สถานการณ                                                                                                พื้นท่ี 

 
                       เลือกสรร                                            พัฒนา                                ปรบัปรุง 

 
                                                                                                สืบทอด/ถายทอด 

 
                              1                          2                                  3                               4                           ฯลฯ         
  

 
 องคความรู                        องคความรู                     องคความรู                  องคความรู               องคความรู 

 

ภาพประกอบ : ลักษณะการเกิดของภูมิปญญาไทยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 

2. ลักษณะของภูมิปญญาไทย 
     ความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยเปนความรูท่ีเกิดข้ึนเฉพาะของแตละทองถิ่น 

ตามอิทธิพลของสภาพแวดลอม ความเชื่อ และระดับสติปญญาของคนในแตละทองถิ่น 
เปนผลใหมีความรูอยางหลากหลาย แตอยางไรก็ตาม ความรูในเรื่องดังกลาวก็จะมี
ลักษณะเฉพาะที่สําคัญรวมกัน  ดังที่นักการศึกษาไดกลาวไวดังนี้ 

สามารถ จันทรสูรย (2534, หนา 88-94) ไดแบงภูมิปญญาทองถิ่นออกเปน 
ลักษณะคือ 
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1. ลักษณะที่เปนนามธรรม เปนโลกทัศน ชีวทัศน เปนปรัชญาในการดําเนิน
ชีวิต  เปนเร่ืองเกี่ยวกับการเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  คุณคาและความหมายของทุกส่ิงใน
ชีวิตประจําวัน 

2. ลักษณะท่ีเปนรูปธรรม เปนเร่ืองเกี่ยวกับเฉพาะดานตาง ๆ เชน การทํา
มาหากิน การเกษตร  หัตถกรรม  ศิลปะดนตรี  และอื่น ๆ 
 ภูมิปญญาเหลาน้ีสามารถสะทอนออกมาเปน 3 ลักษณะ ท่ีสัมพันธใกลชิดกัน 
(สามารถ  จันทรสูรย. 2534, หนา  85-94)  ไดแก 

1. ความสัมพันธอยางใกลชิดกันคือ ความสัมพันธระหวางคนกับโลก 
ส่ิงแวดลอม สัตว  พืช  และธรรมชาติ 

2. ความสัมพันธกับคนอื่น ๆ ท่ีรวมกันในสังคม หรือชุมชน 
3. ความสัมพันธกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ส่ิงเหนือธรรมชาติ ส่ิงท่ีไมสามารถสัมผัสได

ท้ังหลายท้ัง 3 ลักษณะน้ี คือ สามมิติของเร่ืองเดียวกัน ท่ีมีเอกภาพเหมือนสามมุมของรูป
สามเหลี่ยม ภูมิปญญาจึงเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตของคนไทย ซ่ึงสามารถแสดงให
เห็นชัดเจนไดโดยภาพประกอบดังน้ี 
 

คน 
ในสังคม 

 
 

 -  อาชีพ      -  ศิลปะและนันทนาการ 
 
  -  ปจจัยสี่       คน                                -  จารีต ขนบธรรมเนียม 
            ประเพณ ี
 
  -  การจัดการ      -  ภาษา วรรณกรรม 
 
       ธรรมชาติ         สิ่งเหนือ 
             สิ่งแวดลอม             ธรรมชาติ 
 
     -  สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
     -  ศาสนา 
     -  ความเชื่อ 
 

ภาพประกอ :  ความสัมพันธของภูมิปญญาไทย  (สามารถ  จันทรสูรย, 2534, หนา 89) 
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 จากแผนภาพขางตน เห็นไดวา ลักษณะภูมิปญญาท่ีเกิดจากความสัมพันธ
ระหวาง คนกับธรรมชาติส่ิงแวดลอม จะแสดงออกมาในลักษณะภูมิปญญาในการดําเนิน
ชีวิตข้ันพื้นฐานดานปจจัยส่ี การบริหารจัดการองคกร ตลอดทั้งการประกอบอาชีพตาง ๆ 
เปนตน  ภมิูปญญาท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับคนอื่นในสังคม จะแสดงออกมา
ในลักษณะจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและนันทนาการ  ภาษาและวรรณกรรม  
ตลอดท้ังการส่ือสารตาง ๆ 
 วรวุธ  สุวรรณฤทธิ์ (2546, หนา 149-150)  กลาวถึงลักษณะภูมิปญญาไทย
ดังน้ี  

1. ภูมิปญญาไทย  เปนเรื่องของการใชความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) 
ความเชื่อ (Belief)  และพฤติกรรม (Behavior) 

2. ภูมิปญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน  คนกับธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม  และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ 

3. ภูมิปญญาไทยเปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต 
4. ภูมิปญญาไทยเปนเร่ืองของการแกปญหา การจัดการ การปรับตัว การ

เรียนรู เพ่ือความอยูรอดของบุคคล ชุมชน และสังคม 
5. ภูมิปญญาไทยเปนแกนหลัก หรือกระบวนทัศนในการมองชีวิตเปนพ้ืน

ความรูในเรื่องตาง ๆ 
6. ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณในตัวเอง 
7. ภูมิปญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการปรับสมดุลในพัฒนาการทาง

สังคมตลอดเวลา 

 ประเวศ วะสี (2534, 40-45) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
ไว  3 ลักษณะ คือ 

1. ความจําเพาะกับทองถิ่น เน่ืองจากภูมิปญญาทองถิ่นมีการสะสมขึ้นมา
จากประสบการณหรือความจัดเจนจากชีวิต และสังคมในทองถิ่นหน่ึง ๆ เพราะฉะนั้นภูมิ
ปญญาทองถิ่น จึงมีความสอดคลองกับเร่ืองของทองถิ่นมากกวาภูมิปญญาจากภายนอก 
โดยท่ีไมอาจนําไปใชกับทองถิ่นอื่น ๆ ท่ีแตกตางกันได หรือไดแตไมดีมากนัก 
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2. มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสูง ภูมิปญญาทองถิ่นจะมีการเช่ือมโยงกัน
ระหวางชีวิต สังคมและสิ่งแวดลอม มีการพยายามนําธรรมชาติมาอธิบายเปนรูปธรรมที่
สามารถแตะตองได เชน ความคิดเร่ืองพระแมธรณี แมคงคา แมโพสพ พระภูมิ ทําใหคน
เคารพธรรมชาติและไมทําลายลางส่ิงน้ัน 

3. มีความเคารพ ผูอาวุโส ภูมิปญญาทองถิ่นใหความสําคัญกับประสบการณ 
จึงมีความเคารพผูอาวุโส  เพราะผูอาวุโสมีประสบการณมากกวา 
 นิธิ  เอี่ยวศรีวงศ (2536, หนา 1-10)  ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของภูมิ
ปญญาทองถิ่นวาเปนระบบความรู ภูมิปญญาไมไดเกิดแวบขึ้นมาในหัว แตเปนระบบ
ความรู ท่ีชาวบาน มองเห็นความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ เปนระบบความรู ท่ีไมเปน
วิทยาศาสตร ฉะน้ันในการศึกษาจะเขาไปดูวาชาวบาน “รูอะไร” อยางเดียวไมพอตอง
ศึกษาวาเขาเห็นความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ เหลาน้ันอยางไร  โดยพิจารณาจาก 

1. การส่ังสมและการกระจายความรู ภูมิปญญาเกิดจากการส่ังสมและการ
กระจายความรู โดยความรูไมไดลอยอยูเฉย ๆ แตถูกนํามาบริการคนอื่น เชน หมอ
พื้นบาน ส่ังสมความรูทางการแพทยไวในตัวคนคนหนึ่ง ซ่ึงมีกระบวนการที่ทําใหเขาส่ัง
สมความรูเราควรศึกษาดวยวา กระบวนการนั้นเปนอยางไร  หมอคนหนึ่งสามารถสราง
หมอคนอื่นตอมาไดอยางไร 

2. การถายทอดความรู ภูมิปญญาทองถิ่นไมไดมีสถาบันถายทอดความรู 
แตมีกระบวนการถายทอดท่ีซับซอน ถาเราตองการเขาใจภูมิปญญาทองถิ่น เราก็ตอง
เขาใจกระบวนการถายทอดความรูจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหน่ึง 

3. การสรางสรรคปรับปรุงระบบความรูของชาวบานไมไดหยุดน่ิงอยูกับท่ี 
แตถูกปรับเปลี่ยนอยูตลอดมาโดยอาศัยประสบการณของชาวบานเอง เรายังขาด
การศึกษาวาชาวบานปรับเปลี่ยนความรู  และระบบความรู เพื่อเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงอยางไร 
 ภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ ในแตละทองถิ่นที่จัดการไวอยาง
เปนระบบใหเขาใจไดโดยงาย  โดยท่ีไดมีการสั่งสม ปรับปรุง และถายทอดใหกับชุมชนรุน
ตอ ๆ ไป 
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 ความสําคัญของภูมิปญญาไทย 

 ภูมิปญญาไทยมีความสําคัญ และมีคุณคาเปนอยางยิ่งตอวิถีการดําเนินชีวิต เพ่ือ
ความอยูรอดของบุคคลในทองถิ่นน้ัน ๆ ดังท่ี อภิชาต ทองอยู (2528, หนา 13-18) ได
กลาวไววา การท่ีชาวบานสามารถรักษาหมูบาน และคงสภาพทองถิ่นไดสืบมาชานาน
จนถึงปจจุบันน้ี เพราะชาวบานมีการแสวงหาทางออก ตอบสนองตอส่ิงทาทาย มีการ
ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอมอยู
ตลอดเวลา  การท่ีสามารถดํารงส่ิงเหลา น้ีตองอาศัยภู มิปญญาของตนเอง การ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับชาวบานน้ันรุนแรงและรวดเร็ว แตก็ไมสามารถ
ทําลายสถาบันหมูบานได มรดกทางวัฒนธรรมของหมูบานยังคงอยู และส่ิงเหลาน้ีไมได
อยูเพราะการเก็บรักษารวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของหมูบาน 
 นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป., หนา 5-8) ได
กลาวถึง ความสําคัญของภูมิปญญาไทยพอสรุปไดดังนี้ 

1. ภูมิปญญาไทยชวยสรางชาติใหเปนปกแผน พระมหากษัตริยไทยทรงใชภูมิ
ปญญาในการสรางชาติ สรางความเปนปกแผนของประเทศมาโดยตลอด ต้ังแตสมัย
สุโขทัย พอขุนรามคําแหงมหาราชพระองคทรงปกครองประชาชนดวยพระเมตตา แบบ
พอปกครองลูก ผูใดประสบความเดือดรอนก็สามารถมาตีระฆังแจงความเดือดรอนขอรับ
พระราชทานความชวยเหลือ ทําใหประชาชนมีความจงรักภักดีตอพระองคตอ
ประเทศชาติ รวมกันสรางชาติบานเมืองจนเจริญรุงเรืองไดเปนปกแผน พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปจจุบัน พระองคทรงใชภูมิปญญาสราง
คุณประโยชนแกประเทศทางการเมืองภายในประเทศ จนรอดพนภัยพิบัติหลายคร้ัง ดาน
การเกษตรพระองคทรง  พระราชทานทฤษฎีใหมใหแกพสกนิกร ดานการเกษตรแบบ
สมดุลและยั่งยืน ฟนฟูสภาพแวดลอม ยังความสงบรมเย็นของประชาชนใหกลับคืนมา 

2. สรางความภาคภูมิใจ  และศักด์ิศรีเกียรติภูมิ  แกคนไทย คนไทยใน อดีตมา 
ความสามารถเปนท่ีปรากฏในประวัติศาสตรจํานวนมาก เปนท่ียอมรับของนานาน
อารยประเทศ เชน นายขนมตมเปนนักมวยที่มีฝมือเกงในการใชอวัยวะทุกสวน ทุกทาแม
ไมมวยไทย สามารถชกมวยไทยจนชนะพมาไดถึงเกาคนสิบคนในคราวเดียวกัน ซ่ึงใน
ปจจุบัน มวยไทยถือเปนภูมิปญญาดานศิลปะปองกันตัวช้ันเยี่ยม 
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ภูมิปญญาไทยทางภาษาและวรรณกรรม คนไทยมีอักษรไทยเปนของตนเอง
มาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยและวิวัฒนาการมาจนถึงปจจุบัน เปนภาษาท่ีสามารถผันเสียงได
มากท่ีสุดภาษาหนึ่งของโลก และยังใชเปนภาษาราชการดวยวรรณกรรมไทยถือวาเปน
วรรณกรรมที่มีความไพเราะ ไดอรรถรสครบทุกดาน วรรณกรรมหลายเรื่องไดถูกแปล
เปนภาษาตางประเทศ 

นอกจากนี้ยังมีภูมิปญญาดานอาหาร อาหารไทยเปนอาหารท่ีมีความ
หลากหลายในรสชาติ ท้ังอาหารคาวหวาน ปรุงงาย รสอรอยถูกปากท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศ พืชท่ีใชปรุงอาหารสวนใหญเปนพืชสมุนไพรที่หาไดงายในทองถิ่น และราคา
ถูก พืชท่ีใชเปนสวนประกอบที่เปนพืชสมุนไพร  เชน  ตะไคร  ขิง  ขา  กระชาย  ใบ
มะกรูด  ใบโหระพา  ใบกะเพรา  เปนตน 

3. ความสามารถปรับปรุง ประยุกตคําสอนทางศาสนาใชกับวิถีชีวิตไดอยาง
เหมาะสม คนไทยยอมรับนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ โดยนําหลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนามาปรับใชในวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม ทําใหคนไทยเปนผูออนนอมถอมตน 
เอื้อเฟอเผื่อแผ ประนีประนอม  รักสงบ ใจเย็น มีความอดทนใหอภัยแกผูสํานึกผิด 
ดํารงชีวิตอยางเรียบงายปกติสุข ทําใหคนในชุมชนพ่ึงพากันได ท้ังหมดน้ีสืบเน่ืองจาก
หลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนา เปนการใชภูมิปญญาในการประยุกตพระพุทธศาสนา
มาใชกับชีวิตประจําวัน 

4. สรางความสมดุลระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติไดอยางยั่งยืนภูมิปญญา
ไทยมีความเดนชัดในการยอมรับนับถือและใหความสําคัญแกคน สังคม และธรรมชาติ
อยางยิ่ง มีเคร่ืองท่ีช้ีใหเห็นไดอยางชัดเจนมากมาย เชน ประเพณี 12 เดือน เปนการ
แสดงความเคารพและขอพร เปนวันแหงครอบครัว เครือญาติพี่นองไดพบปะกันดวย
ความอบอุน  สวนประเพณีลอยกระทง คุณคาอยูท่ีการบูชาและเคารพบุญคุณของน้ําท่ี
หลอเลี้ยงชีวิตของคน พืช และสัตวซ่ึงใชนํ้าท้ังการบริโภคและอุปโภค ในการรักษาปาให
ตนนํ้าลําธาร ไดประยุกตใหมีประเพณีการบวชปา ใหเคารพสิ่งศักด์ิสิทธิ์ธรรมชาติ
สภาพแวดลอมยังคงความอุดมสมบูรณแก  ตนนํ้าลําธารพลิกฟนกลับคืนมาได อาชีพ
การเกษตรเปนอาชีพหลักของคนไทย ท่ีคํานึงถึงความ  สมดุลของคน สังคมและ
ธรรมชาติ โดยทําแตนอยพออยูพอกิน เม่ือเหลือกินก็แจกญาติพี่นอง  เพื่อนบาน
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ใกลเคียง นอกจากนี้ยังนําไปแลกเปลี่ยนกับส่ิงของอยางอื่นท่ีตนไมมี เม่ือเหลือใชจริงๆ 
จึงจะขาย อาจกลาวไดวาเปนการเกษตรแบบ “กิน – แจก – แลก – ขาย” ทําใหคนใน
สังคมได   ชวยเหลือเกื้อกูลแบงปนกัน เคารพรักนับถือกัน เปนญาติกันทั้งหมูบาน จึงอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีสัมพันธกันแนบแนน ธรรมชาติไมถูกทําลายไปมาก เน่ืองจากทํา
พออยูพอกินไมโลภมาก และทําลายมากเหมือนปจจุบัน ถือเปนภูมิปญญาท่ีสรางความ
สมดุลระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติใหอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน 

5. เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามยุคสมัยแมกาลเวลาจะเปลี่ยนไปอยางไร ความรู
สมัยใหมจะหล่ังเขามามาก แตภูมิปญญาไทย ก็สามารถปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมกับยุค
สมัย เชน การรูจักนําเคร่ืองยนตมาติดต้ังกับเรือใสใบพัดเปนหาง สามารถวิ่งไดเร็วข้ึน
เรียกวา “เรือหางยาว” การรูจักทําการเกษตรผสมผสานพลิกฟนธรรมชาติใหอุดมสมบูรณ
คืนแทนสภาพปาเดิมท่ีถูกตัดทําลายไป การรูจักใชภูมิปญญาออมเงินสะสมทุนตามแบบ
สมัยใหมใหสมาชิกกูยืมปลดหนี้สิน และจัดสวัสดิการแกสมาชิกจนชุมชนมีความม่ันคง 
เขมแข็ง สามารถชวยตนเองไดหลายรอยหมูบานท่ัวประเทศ และการสราง “อูหยํา” ข้ึน
เปนปะการังเทียม ใหปลาอาศัยวางไขแพรพันธุและเจริญเติบโตขยายจํานวนมากดังเดิม 
ถือเปนการใชภูมิปญญาปรับปรุงประยุกตใชไดตามยุคตามสมัย 

จากเอกสารที่กลาวถึงความสําคัญของภูมิปญญาไทยดังกลาวขางตนสรุปได
วา ภูมิปญญาทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมเปนตัวกําหนด
คุณลักษณะของสังคม อีกท้ังยังเปนส่ิงท่ีเหมาะสม ทรงคุณคา และมีความสําคัญเพ่ือใช
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข อีกท้ังยังชวยสรางความสมดุล
ระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และอํานวยประโยชนในการทํางานเพื่อ
พัฒนาชนบทของกลุมบุคคล เจาหนาท่ีจาก หนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน   
โดยใชเปนแนวทางในการกําหนดแนวทางในการทํางาน ใหสอดคลองและผสมกลมกลืน
กับวิถีชีวิตชาวบานมากข้ึน (สมพร ประมวลศิลปชัย, 2543, หนา 17-34) 

ความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน และเทคโนโลยีพื้นบาน 
ปจจุบันในการดํารงชีวิตของคนเราจะพบวามีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช

มากมาย   โดยเฉพาะผูคนในเมืองใหญๆ  แตในชนบทและหมูบานท่ีหางไกลออกไปผูคน
หรือชาวบานก็ยังมีการดํารงชีวิตสวนใหญเหมือนสมัยด้ังเดิม ยังมีการใชภูมิปญญาทองถิ่น
และเทคโนโลยีพื้นบานอยูมาก และเปนท่ีประจักษชัดมากข้ึนดวยวาเทคโนโลยีพื้นบานใน
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ประเทศไทย สามารถใชประโยชนได  และท่ีจริงก็ถูก “ใช” อยูโดยคนจํานวนมากใน
ประเทศไทยซ่ึงยังสามารถตอบปญหาท่ีเกิดแกชีวิตคนทั่วไปไดมากเพราะเขาถึงไดงาย
กวา (นิธิ เอียวศรีวงศ 2537, หนา 288) จึงเห็นไดวาภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยี
พื้นบานยังมีความสําคัญ ดังท่ี ชลทิตย เอี่ยมสําอางค และ วิศนี ศิลตระกูล (2533, หนา 
211-213) ไดอธิบายความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีพื้นบานไวโดยสรุป
ดังน้ี 

การพัฒนาท่ีมองเพียงดานเศรษฐกิจอยางเดียวหรือมองโครงสรางอํานาจใน
ชุมชนอยางเดียว ยังไมเพียงพอ เราตองศึกษาถึงประเด็น ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี 
ระบบการคิดของชาวบาน ความเฉลียวฉลาดหรืออัจฉริยะของประชาชน ส่ิงเหลาน้ีตอง
คํานึงถึงและนํามาใชใหเกิดประโยชน ภูมิปญญาทองถิ่นจึงมีความสําคัญ ผลของ
กระบวนการภูมิปญญาทองถิ่นท่ีปรากฏในสังคม  หมูบานสะทอนใหเห็นถึงจริยศาสตร 
ในการดํารงอยูรวมกันหลายประการ คือ 

1. เปนสังคมที่อยูบนพ้ืนฐานของความเรียบงาย 
2. มีการประหยัดและอนุรักษสูง 
3. มีความม่ันคงตอการเคารพคนและสรรพส่ิง 
4. มีวิถีชีวิตและวิถีแหงสังคมที่ไมมุงความรุนแรง 
5. มีระบบขนาดเล็ก ๆ กระจายตัวท้ังในแงกายภาพและอํานาจตัดสินใจ 
6. มีการออนนอมถอมตน และประนีประนอมสูง 
ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นทําใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอชุมชนหรือ

ทองถิ่นหลายประการคือ 
1. ชวยใหสมาชิกในชุมชนหมูบานดํารงชีวิตรวมกันอยูไดอยางสงบสุข 
2. ชวยสรางความสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม 
3. ชวยใหผูคนดํารงตนและปรับเปลี่ยนใหทันตอความเปลี่ยนแปลง และ

ผลกระทบอันเกิดจากสังคมภายนอก 
4. เปนประโยชนตอการทํางานพัฒนาชนบทของเจาหนาท่ีจากหนวยงานตาง ๆ 

สามารถกําหนดทาทีการทํางานใหกลมกลืนกับชาวบานมากยิ่งข้ึน 
 สวนเทคโนโลยีพื้นบานเปนมรดกอันล้ําคา เปนส่ิงท่ีมีอยูแลวตามธรรมชาติ 
มนุษยชาติเปนผูคิดคนควาและพัฒนาใหเหมาะแกการใชงาน เรียบงาย ใชพลังงาน และ
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ทรัพยากรที่มีอยูแลวใน   ทองถิ่น ทําใหเกิดการประหยัดและคุมคาในการลงทุนท่ีจะผลิต
ส่ิงตาง ๆ อีกท้ังยังมีความคลองตัวตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับการใช
งานตามเวลาและสถานการณตาง ๆ ได ส่ิงสําคัญจัดไดวาสามารถเกิดการสรางงานใน
ทองถิ่นโดยฝมือแรงงานในทองถิ่น อีกท้ังยังงายตอการใชงาน การควบคุม การดูแล
รักษา และไมตองอาศัยชางเทคนิค หรือผูชํานาญการพิเศษเฉพาะดานคอยแนะนําการใช  
และดูแลรักษาประจําอีกดวย  (วีระพงษ  แสง-ชูโต, 2544, หนา 32-33) 
 ประเภทของภูมิปญญา 
 เสรี พงศพิศ (2536, หนา 147) ไดแบงภูมิปญญาไทยเปน 2 ระดับ คือ ระดับชาติ
และระดับทองถิ่น 

(1) ภูมิปญญาระดับชาติ เปนภูมิปญญาท่ีพัฒนาสังคมไทยใหรอดพนจาก
วิกฤตการณตาง ๆ ในอดีต การเสียเอกราช การสรางเสริมความศิวิไลซใหกับชาติตราบ
จนทุกวันน้ี เชน กรณีการกอบกูเอกราชของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การปองกัน
ตนเองไมใหตกเปนเมืองข้ึนสมัยยุคลาอาณานิคม  เปนตน 

(2) ภูมิปญญาระดับทองถ่ิน หรือภูมิปญญาชาวบานเปนภูมิปญญาท่ีเกิดข้ึน
เฉพาะทองถิ่นเพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถิ่นน้ัน เปนพ้ืนความรูของชาวบานในการคิด
แกปญหาในชีวิตของตนเอง หรือสติปญญาอันเกิดจากการเรียนรู สะสม ถายทอด
ประสบการณท่ียาวนานของผูคนในทองถิ่น ซ่ึงไดใชชีวิตถาวรกับปาเขา นํ้า ปลา ฟา นก 
ดิน หญา สัตวปา พืช แมลง และธรรมชาติรอบตัว  เปนองคความรูท้ังหมดของพวกเขา  
(วรวุธ  สุวรรณฤทธิ์, 2546, หนา 148-149) 

ประเภทและสาขาของภูมิปญญา 
ธวัช ปุณโณฑก (2531, หนา 39-57) ไดจําแนกประเภทของภูมิปญญาชาวบาน 

ตามลักษณะการดําเนินชีวิตไวดังน้ีคือ 
1. คติความเช่ือ เปนความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ท่ีทุกคน

ยอมรับนับถือ  และปฏิบัติตอกันมา 
2. ประสบการณในการประกอบอาชีพและการศึกษาเลาเรียน ความรูท่ีไดจาก

ประสบการณและการเรียนรูในการประกอบอาชีพ  เชน  การท่ีชาวบานรูจักวิธีการทํานา  
เปนตน 
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 สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ (2533, หนา 12)  ไดแบงประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นไว 
ดังน้ี 

1. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพ ซ่ึงมีลักษณะการ
ประกอบอาชีพแบบพุทธเกษตร หรือการประกอบอาชีพท่ีมีลักษณะจัดความสมดุล
สอดคลองกับธรรมชาติ มุงการพึ่งพาตนเองเปนกระแสหลักมากกวาการพึ่งพาปจจัยการ
ผลิตจากภายนอก ไดแก การทํา  วนเกษตร  การทําเกษตรผสมผสาน  และการทํา
เกษตรแบบธรรมชาติ 

2. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบสังคม หรือการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษย ซ่ึงไดแก  ความเช่ือ  คําสอน  คานิยม  ประเพณี ท่ีแสดงออกในแบบแผนการ
ดําเนินชีวิต 

3. ภูมิปญญาเกี่ยวกับระบบสังคม หรือการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอม  ไดแก  การรักษาปาไมชุมชน  การรักษาโรคดวยสมุนไพร  
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2535, หนา 8-25) ไดแบงประเภท
ของภูมิปญญาทองถิ่นไว 5 หมวด ดังนี้ 
 หมวดท่ี 1   หมวดขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ  และศาสนา 
 ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และศาสนา หมายถึง แบบอยางที่ปฏิบัติสืบ
ตอกันมาเก่ียวกับคติ ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนา ลัทธิ ไสยศาสตร โหราศาสตร กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของดาน วัฒนธรรมธรรมเนียมการปกครอง การปลูกฝงและการสืบทอด และ
ประเพณี 
 หมวดท่ี 2   หมวดภาษาและวรรณกรรม 
 ภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ส่ิงท่ีส่ือความหมายดวยเสียงหรืออักษรที่กําหนด
ไวเปนแบบแผน เพื่อใชเปนส่ือสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน แบงออกเปนประเภท        
ตาง ๆ ไดแก ขาวสารวรรณกรรม ภาษาศาสตรและหลักภาษา ภาษาถิ่น และภาษาชน
ตางกลุม นิทานและภูมินาม  ความเรียงและฉันทลักษณ  วาทการ  ภาษิต  และปริศนา
คําทาย 
 หมวดที่ 3   หมวดศิลปกรรมและโบราณคดี  
 ศิลปกรรมและโบราณคดีหมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อความงามที่ใหคุณคา
ทางจิตใจหรือเพ่ือประโยชนใชสอย รวมทั้งส่ิงตาง ๆ ท่ีสรางข้ึนเพ่ือส่ือสารทางความเช่ือ
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ของกลุมชน สามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปตยกรรม ศิลปกรรม โบราณคดี การวางผังเมืองและชุมชน  และวัฒนธรรมสถาน
หรือแหลงวัฒนธรรม 
 หมวดท่ี 4   หมวดการละเลน ดนตรี และการพักผอนหยอนใจ 
 การละเลน ดนตรี และการพักผอนหยอนใจหมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยแสดงออกเพ่ือ
สนองความตองการทางดานรางกาย อารมณ และจิตใจ แบงออกเปนประเภทตาง ๆ 
ไดแก การขับรองและดนตรี ระบํารําฟอน มหรสพ เพลงเด็กและเพลงกลอมเด็ก เพลง
หนาพาทย การละเลนพ้ืนบาน กีฬาและนันทนาการ  การทองเท่ียวและธุรกิจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม 
 หมวดท่ี 5   หมวดชีวิต  ความเปนอยูและวิทยาการ 
 ชีวิต ความเปนอยูและวิทยาการ หมายถึง กิจกรรมการดําเนินชีวิตของบุคคล
หรือกลุมชนประกอบกับการคิดคน และพัฒนาวิทยาการเพื่อเสริมสรางความเปนอยูใหดี
ข้ึน โดยอาศัยบุคคล ในทองถิ่นหรือการรับเอาวัฒนธรรมตางถิ่นมาปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินชีวิตใหเหมาะสมยิ่งข้ึน แบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก เคร่ืองใช คหกรรม
ศาสตร การสาธารณสุข ท่ีอยูอาศัย ชีวประวัติ วิทยาการและอาชีพ  (สมพร  ประมวล
ศิลปชัย, 2543, หนา 25-34) 

 วิชิต นันทสุวรรณ (2528, หนา 6-11) ไดแบงประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นใน
ประเทศไทย อาจกลาวโดยสรุปไดดังน้ี 

1. ภูมิปญญาจากการใชชีวิตในธรรมชาติ เปนเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับการอธิบาย
ปรากฏการณธรรมชาติ อธิบายความสัมพันธระหวางชีวิตกับธรรมชาติในลักษณะของ
กฎเกณฑท่ีพึงปฏิบัติและขอหามท่ีไมใหชาวบานปฏิบัติ เชน ความเชื่อตอธรรมชาติ      
ตาง ๆ เร่ืองของ “ผี” ท่ีทําใหเกิดภาวะสมดุลของการอยูรวมกันระหวางคนกับธรรมชาติ  
ระบบเหมืองฝาย  ผีนํ้าผีนา  เปนตน 

2. ภูมิปญญาจากประสบการณการอยูรวมกัน ภูมิปญญาแบบนี้มีพฤติกรรม
ตามแบบแผนของสังคมมีกฎเกณฑบอกวาอยางน้ันดี หรือไมดี มีระบบความสัมพันธของ
การอยูรวมกันอยางสันติเปนหลัก มีความเขาใจในอนิจจังของชีวิตเปนแกนสูงสุด 
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รูปธรรมพึงแสดงออก คือ ความเช่ือเร่ืองบรรพบุรุษ  เชน  ปูตา  ปูยา  ผีพอแม  และ
พิธีกรรมตาง ๆ  เปนตน 

3. ภูมิปญญาจากประสบการณเฉพาะดาน เชนภูมิปญญาจากประสบการณ
การทํามาหากินในดานตาง ๆ ภูมิปญญาดานการรักษาโรค มีองคประกอบหลัก ๆ อยู
สามสวนใหญ ๆ คือ เปลือกนอก กระพ้ี และแกนใน เชน การรักษาโรค เปลือกนอก คือ 
การวิเคราะหสาเหตุของอาการโรค กระพี้ คือ หลักคิดในการอธิบายโรค วิเคราะหโรค 
และการรักษาพยาบาล สวนแกนใน คือ ปรัชญาในการมองชีวิตวารักษาถึงท่ีสุดและคน
ปวยตายก็เพราะถึงคราวหมดอายุส้ินเคราะหกรรม 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน (2535, หนา 74-88) ไดแบงประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น
ไทยออกเปนประเภทได ดังน้ี 

1. ภูมิปญญาดานครอบครัว ไดแก การมีครอบครัว หญิงชายควรมีอายุไลเลี่ย
กันแตชายควรแกกวามีการคบหาสมาคมกันพอสมควร มีธรรมเนียมการหม้ันหมายกอน
จึงแตง ครอบครัวมักมีผูใหญหรือญาติผูอื่นอยูดวยเสมอ 

2. ภูมิปญญาดานเศรษฐกิจ ไดแก เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการทํามาหากินซ่ึงใน
สมัยกอนจะเปนการเกษตรสวนใหญ ไดแก เร่ืองเกี่ยวกับฟาฝน การหาตาน้ําขุดบอ
บาดาล การดูพืชพันธุ การบมผลไม  สมุนไพรปราบศัตรูพืช  เปนตน 

3. ภูมิปญญาดานการศึกษา สวนใหญในสมัยกอนแหลงการศึกษาของไทย
สําหรับชาวบานท่ัวไป คือวัด พระจึงทําหนาท่ีเปนครู นักเรียนท่ีเปนลูกศิษยจะเปนลูก
ศิษยวัดไปโดยปริยาย มีธรรมเนียมใหชายไทย  บวช  เรียน  เพื่อใหไดรูหนังสือและ
หลักธรรมทางศาสนา 

4. ภูมิปญญาดานการปกครอง ไดแกการสรางลักษณะผูนําใหแกบุคคลท่ี
เกี่ยวของกับการปกครอง  เชนพระมหากษัตริย แมทัพ นายกองวาควรเปนอยางไร 

5. ภูมิปญญาดานภาษาและการสื่อสาร ภาษาไทยมีลักษณะพิเศษตางจาก
ภาษาอื่น ท่ีเรียกวารํ่ารวยและหลากหลายในถอยคํา  มีวรรณยุกต  มีลักษณะนาม  มี
สัมผัสคลองจอง 



EF 303 389 

6. ภูมิปญญาดานศาสนา ภูมิปญญาในดานน้ีมีท่ีมาหลายดานเนื่องจากการนับ
ถือศาสนาท่ีแตกตางกันไปของคนไทย แตก็คลายคลึงกัน เชน ความรูเร่ืองปจเจกบุคคล 
การผูกมิตร เปนตน 

7. ภูมิปญญาดานอนามัยและสาธารณะสุข มีลักษณะเดนชัดเน่ืองจากถือวา
เปนการรักษาโรคแบบหนึ่งท่ีเรียกวาแพทยแผนโบราณ  หรือปจจุบันเรียกวาแพทยแผน
ไทย 

8. ภูมิปญญาดานศิลปะและนันทนาการ ไทยมีลักษณะของศิลปะเฉพาะตัว
และโดดเดนมากอีกท้ังในแตละภาคยังมีลักษณะเฉพาะแยกออกไปอีก รวมท้ังการละเลน
ตาง ๆ ท่ีเปนความเพลิดเพลินดวย 

9. ภูมปิญญาดานการคมนาคมขนสง ไทยเรามีพาหนะที่ใชในการขนสงท่ีเปน
เอกลักษณของเราเองทั้งทางบก ทางนํ้า 

10. ภูมิปญญาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนภูมิปญญาท่ีแฝงอยูใน
ดานอื่นๆ รวมท้ังการรูจักประดิษฐและสรางเคร่ืองมือตาง ๆ ข้ึนใช 

สาขาของภูมิปญญาไทย 
 รุง  แกวแดง (2542, หนา 206-208)  ไดแบงภูมิปญญาไว 11 สาขา ดังน้ี 

(1) สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคความรู 
ทักษะและเทคนิค ดานการเกษตรกับเทคโนโลยีโดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณคาด้ังเดิม 
ซ่ึงคนสามารถพ่ึงพา   ตนเองในภาวะการณตาง ๆ ได เชน การทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน การแกปญหาการเกษตร ดานการตลาด การแกปญหาดานการผลิต การ
แกไขโรคและแมลง และการรูจักปรับใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเกษตร  เปนตน 

(2) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ดานการผลิตและการบริโภค) หมายถึง 
การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการนําเขาตลาด 
เ พ่ือแกปญหา ดานการบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัดและเปนธรรม อันเปน
กระบวนการใหชุมชนทองถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดท้ังการผลิตและ
การจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุมของกลุมโรงงานยางพารา  กลุม
โรงสี  กลุมหัตถกรรม  เปนตน 
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(3) สาขาการแพทยแผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปองกันและ
รักษา สุขภาพของคนในชุมชนโดยเนนใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางดานสุขภาพ
และอนามัยได 

(4) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  หมายถึง 
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ังการอนุรักษ การ
พัฒนา การใชประโยชนจากคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน 

(5) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ
ดานการสะสมบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ท้ังท่ีเปนเงินตราและโภคทรัพย เพ่ือ
เสริมชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน 

(6) สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน
คุณภาพชีวิตของคนใหเกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(7) สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะ
สาขาตาง ๆ  เชน  จิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทัศนศิลป  คีตศิลป  เปนตน 

(8) สาขาการจัดการองคกร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ
ดําเนินงานขององคกรชุมชนตาง ๆ ใหสามารถพัฒนาและบริหารองคกรของตนเองได
ตามบทบาทหนาท่ีขององคกร  เชน  การจัดการองคกรของกลุมแมบาน  เปนตน 

(9) สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงาน
เกี่ยวกับภาษาท้ังภาษาทองถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใชภาษา ตลอดทั้งดาน
วรรณกรรมทุกประเภท 

(10) สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกตและปรับ
ใชหลักธรรมคําสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีด้ังเดิมท่ีมีคุณคาใหเหมาะสมตอ
การประพฤติปฏิบัติใหบังเกิดผลดีตอบุคคลและส่ิงแวดลอม เชน การถายทอดหลักธรรม
ทางศาสนา การบวชปา 

(11) สาขาการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการถายทอดการอบรมเลี้ยงดู การ
บมเพาะ การสอนส่ัง  การสรางส่ือและอุปกรณ  การวัดความสําเร็จของการศึกษา 
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 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (จังหวัดบุรีรัมย, 2545, หนา 8) ได
กําหนดสาขาของภูมิปญญาชาวบาน เพ่ือทําการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดน
ทางดานวัฒนธรรมแบงออกเปน 5 สาขา ดังน้ี 

1. ภูมิปญญาชาวบานดานการเกษตร หมายถึง การผสมผสานการเกษตรและ
เทคโนโลยีโดยพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาดั้งเดิม ซ่ึงคนสามารถพ่ึงพาตนเองในภาวะการณ
ตาง ๆ ไดในเบื้องตน เชน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแกปญหาการเกษตร
ดานการตลาด การแกปญหาดานการผลิต  และการรูจักปรับใชเทคโนโลยี ฯลฯ 

2. ภูมิปญญาชาวบานดานส่ิงแวดลอม หมายถึง การอนุรักษท้ังดานธรรมชาติ
และศิลปวัฒนธรรม เชน การอนุรักษปาไม ตนนํ้าลําธาร การรักษา การถายทอดความรู
ด้ังเดิมเพ่ือการอนุรักษ 

3. ภูมิปญญาชาวบานดานการจัดการ สวัสดิการ และธุรกิจชุมชน เชน กองทุน
ตางๆ  กลุมแมบาน  กลุมเยาวชน  เปนตน 

4. ภูมิปญญาชาวบานดานการรักษาโรค และการปองกัน โดยการสืบทอด
ความรูด้ังเดิมและรูจักประยุกตความเช่ือของทองถิ่น เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ดานสุขภาพอนามัย เชน หมอธรรมและผูรอบรูดานสมุนไพร  เปนตน 

5. ภูมิปญญาชาวบานดานการผลิตและการบริโภค การรู จักประยุกตใช
เทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปผลผลิตเพื่อชะลอการนําเขาตลาดเพื่อแกปญหาดาน
การบริโภคอยางปลอดภัยและเปนธรรม อันเปนกระบวนการที่จะใหชุมชนทองถิ่น
สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได เชน การใชเคร่ืองสีมือ  ครกตําขาว  เปนตน 

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดวิจัยเร่ืองความคิดภูมิปญญาไทย 
โดยแบงประเภทภูมิปญญาออกเปน 7 สาขา ดังน้ี 

1. ความเช่ือ 
2. ความเปนอยูและการทํามาหากิน 
3. การศึกษา 
4. การเมืองการปกครอง 
5. การดูแลสุขภาพ 
6. ดุริยางคศิลป 
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7. นาฏศิลป 
เอกวิทย ณ ถลาง (2544, หนา 45-46) กําหนดหัวขอการวิจัยเร่ือง ภูมิปญญา

ชาวบานส่ีภูมิภาค:  วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูของชาวบานไทย 4 ประเด็น  ไดแก 
1. ความเชื่อและโลกทัศน เปนลักษณะความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

ส่ิงแวดลอมในธรรมชาติ  เหนือธรรมชาติ  และระหวางมนุษยดวยกนั 
2. วิถีการดํารงชีวิต การแกปญหาและการปรับตัวกับส่ิงแวดลอมและกระแส

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
3. ศิลปหัตถกรรมและประดิษฐกรรม ในรูปเคร่ืองมือ ของใช และศิลปวัตถุท่ีมี

แรง บันดาลใจจากส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมตามพื้นภูมิท่ีหลากหลายระหวางภูมิภาค 
4. กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู  การถายทอดภู มิปญญาและ

ประสบการณ การใหการศึกษาอบรม  และการแกปญหาตามพื้นฐานวัฒนธรรมและปรีชา
ญาณของชาวบาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป., หนา 3-4) ไดจัดแบงสาขา
ภูมิปญญาไทยออกเปน 10 สาขา  ดังนี้ 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคความรู 
ทักษะและเทคนิคดานการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณคาด้ังเดิม 
ซ่ึงคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณตาง ๆ ได เชน การทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน การแกไขปญหา  การเกษตรดานการตลาด การแกไขปญหาดานการผลิต 
เชน การแกไขโรคและแมลง และการรูจักปรับใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเกษตร  
เปนตน 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ดานการผลิตและการบริโภค) หมายถึง 
การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการนําเขาตลาด 
เพ่ือแกไขปญหาดานการบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัดและเปนธรรม อันเปน
กระบวนการใหชุมชนทองถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดท้ังการผลิตและ
การจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน  การรวมกลุมของกลุมโรงงาน  กลุมโรงสี  กลุม
หัตถกรรม  เปนตน 
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3. สาขาการแพทยแผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปองกันและ
รักษาสุขภาพของคนในชุมชน  โดยเนนใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพและ
อนามัยได 

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หมายถึง ความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังการอนุรักษ พัฒนา และใช
ประโยชนจากคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในดานบริหารจัดการ
ดานการสะสมและบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ท้ังท่ีเปนเงินตราและโภคทรัพยเพื่อ
เสริมชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน 

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน
คุณภาพชีวิตของคนใหเกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะ
สาขาตาง ๆ เชน  จิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทัศนศิลป  คีตศิลป  เปนตน 

8. สาขาการจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหาร จัดการดําเนินงาน
ดานตาง ๆ ท้ังองคกรชุมชน องคกรทางสังคมอื่น ๆ ในสังคมไทย เชน การจัดการองคกร
ของกลุมแมบาน ระบบผูเฒาผูแกในชุมชน เปนตน กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู นับ
ไดวา เปนภูมิปญญาสาขาการ  จัดการท่ีมีความสําคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรูท่ีดี 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู พัฒนาและถายทอดความรูภูมิปญญาไทยท่ีมีประสิทธิผล 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับดาน
ภาษา ท้ังภาษาถิ่น  ภาษาโบราณ  ภาษาไทย  และการใชภาษา  ตลอดทั้งดาน
วรรณกรรมทุกประเภท 

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกตและปรับใช
หลักธรรมคําสอนทางศาสนา ความเชื่อและประเพณีด้ังเดิมท่ีมีคุณคา ใหเหมาะสมตอการ
ประพฤติปฏิบัติ  ใหบังเกิดผลตอบุคคลและส่ิงแวดลอม เชน การถายทอดหลักธรรมทาง
ศาสนา การบวชปา การประยุกตประเพณีบุญประทายขาว เปนตน 

จากการแบงประเภทของภูมิปญญาไทยที่ไดกลาวมาแลวน้ัน จะเห็นไดวามีการ
แบงท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังทางดานท่ีแบงตามจุดมุงหมายของการเกิด หลักการปฏิบัติ 
และลักษณะการเกิดภูมิปญญาไทย 
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นโยบายของรัฐบาลดานภูมิปญญาไทยและการศึกษา 
 นโยบายของรัฐบาลมีความสําคัญอยางยิ่งตออนาคตของภูมิปญญาไทย แมจะมี
แผนระดับชาติสงเสริมภูมิปญญาไทยอยูแลว แตถาปราศจากนโยบายในเชิงปฏิบัติซ่ึง
ระบุระยะเวลา  วิธีดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ  และงบประมาณไวชัดเจน  ก็ยากท่ีจะมีผล
ในการนําไปสูการปฏิบัติได 

บทบาทของนโยบายตอภูมิปญญาไทย 

        นโยบายชัดเจน 

 

 

 

        ไมดําเนินการ 
   อดีต      ปจจุบัน  อนาคต 
 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ซ่ึงเนนเร่ืองการพัฒนา
คน   เปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน และผูท่ีเปนภูมิปญญาของทองถิ่นเขามามีสวนรวม
ในการระดมความคิดและการจัดทําแผน จึงมีสาระเกี่ยวกับบทบาทและการใชประโยชน
จากภูมิปญญาทองถิ่นปรากฏในแผนฉบับดังกลาว  เชน 
 “การพัฒนาศักยภาพของคนไทย” ไดกลาวถึงการ “สนับสนุนการจัดเครือขาย
การ เรียนรู โดยพัฒนาความรวมมือระหวางบาน วัด โรงเรียน และองคการบริหารสวน
ทองถิ่นในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนอยาง
จริงจัง” 
 “การพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมใหสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคน” 
ไดกลาวถึงการ “สงเสริมการวิจัย พัฒนา และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงามเพื่อสรางศักยภาพ ความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน” 
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 นอกจากน้ียังไดกลาวถึงการสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชนอยางเปน
ระบบ โดย 

(1) สนับสนุนการถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางคน
ในชุมชนเดียวกันและระหวางองคกรชุมชนดวยกันในทุกรูปแบบ โดยเนนการใช
ประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นหรือปราชญชาวบานท่ีมีอยู และมีการรับรองวิทยฐานะ
ของการเรียนรูดังกลาว 

(2) สงเสริมการดําเนินงานในลักษณะวิทยาลัยประชาคมที่ทําหนาท่ีจัด
การศึกษาและฝกอาชีพแกประชาชนและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในชุมชนในรูปแบบ
หลากหลายตามความสนใจและความถนัด โดยไมจํากัดพ้ืนฐานความรู 

(3) สงเสริมใหองคกรทางสังคมทุกฝาย เชน สถาบันครอบครัว สถาบันทาง
ศาสนา   ส่ือมวลชน สถาบันการศึกษาท้ังสวนกลางและภูมิภาค ฯลฯ เขามามีสวนรวมใน
การสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของบาน  วัด  
โรงเรียน 
 “การเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึง” ไดระบุแนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู 
และขยายเครือขายการเรียนรูของประชาชนและชุมชนในชนบท โดยรับรองวิทยฐานะ
การเรียนรูของชุมชนในรูปแบบตางๆ เชน โรงเรียนชุมชน วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัย
ชาวบาน โดยรัฐใหการชวยเหลือตามความเหมาะสมและเพิ่มบทบาทของภาครัฐเพื่อ
สนับสนุนชุมชน โดย “สนับสนุนหลักสูตรการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบที่สอดคลอง
กับศักยภาพและภูมิปญญาของทองถิ่น รวมท้ังจัดระบบการถายทอดความรูดานเทคนิค
วิชาการของสถาบันและกลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จใหแพรหลาย” 
 เม่ือพิจารณาจากนโยบายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 8 แลวจะเห็นวา แผนดังกลาวไดใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่น
และบทบาทในการพัฒนาประเทศอยางมาก 

2. แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดใหความสําคัญกับภูมิ
ปญญาทองถิ่นอยางมาก โดยไดกําหนดมาตรการไวท้ังในหมวดที่วาดวยระบบการศึกษา 
แนวนโยบายการศึกษา เน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนการสอน  ดังน้ี 

(1) ยกระดับภูมิปญญาไทยใหเทาเทียมกับวิทยาการสมัยใหม 
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(2) สงเสริมผูนําและปราชญชาวบานใหพัฒนาภูมิปญญาและสรางองคความรู
ใหม 

(3) ใหสถาบันศาสนาเปนศูนยกลางในการสนับสนุนใหเกิดเครือขายความ
รวมมือระหวางพหุภาคี (ชุมชน  สถาบันศาสนา  หนวยราชการ  องคกรพัฒนาเอกชน 
ภูมิปญญาชาวบาน) 

(4) เรงดําเนินการสงเสริมการเรียนรูในชุมชนท่ีอยูบนฐานภูมิปญญาไทย 
(5) ใหมีการสอนในทุกระดับ ทุกประเภท และทุกรูปแบบการศึกษา 
(6) ใหครูมีบทบาทนําความคิด เปนผูประสานความรวมมือในการพัฒนา

ชุมชน ประสานแหลงความรูทางสากลกับภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือใหเกิดการถายทอด 
แลกเปลี่ยน และกระจายความรูอยางกวางขวาง 

(7) ใหอุดมศึกษาเปนหลักในการผลิตองคความรูท่ีเกิดจากการประสาน
วิทยาการสากลกับภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือใหการอุดมศึกษามีบทบาทนําการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไปในทิศทางท่ีพึงประสงค 

(8) กําหนดคุณสมบัติของผูเรียน  (รายบุคคล / กลุม)  
(8.1) ผูเรียนทุกคนตองรูถึงคุณคาของภูมิปญญาไทย 
(8.2) ชุมชนตองสามารถเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่นมาแกไขปญหาของ

ตนเองไดอยางเหมาะสม 
(8.3) ครอบครัว ชุมชน สถาบันสังคมอื่น ๆ และส่ือมวลชนตองมีบทบาท

ในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาไทย 
(8.4) เรียนในระดับสูงกวาปริญญาตรี ตองประยุกตวิทยาการสากลกับภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดอยางเหมาะสม 
 จะเห็นไดวาเร่ืองภูมิปญญาของทองถิ่นไดกําหนดไวในแผนและแนวทางอยาง
กวางๆ จําเปนตองมีนโยบายในเชิงปฏิบัติเพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติได 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติกําลังใชแผนท้ังสองเปนกรอบแนวทางสําหรับ
พัฒนานโยบายที่วาดวยเรื่องการนําภูมิปญญาไทยกลับสูการศึกษาของชาติตอไป 
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หนวยงานการศึกษาที่ดําเนินการเร่ืองภูมิปญญาไทย 
 ในปจจุบันหลาย ๆ ฝายไดพยายามท่ีจะฟนฟูภูมิปญญาไทย และนํากลับเขาสู
ระบบการศึกษาไทยอีกคร้ัง  เชน 

1. สถาบันอุดมศึกษา เม่ือประมาณเกือบ 20 ปท่ีผานมาไดมีการจัดต้ังสถาบัน
ไทยศึกษา สถาบันไทยคดีศึกษา ในมหาวิทยาลัยหลายแหง จนถึงขณะนี้บางแหงก็ยัง
ศึกษากันอยางจริงจังอยู บางแหงก็เงียบหายไป แตก็นับเปนนิมิตหมายท่ีดีตรงท่ีไดเร่ิมมี
การศึกษากันในระดับอุดมศึกษาบางแลว 

2. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) เดิมเคยเนน
เฉพาะงานดานวัฒนธรรมไทยระดับชาติ แตตอมาไดใหความสําคัญกับระดับทองถิ่นมาก
ข้ึน โดยเฉพาะเมื่อคร้ังทานศาสตราจารย ดร. เอกวิทย ณ ถลาง ดํารงตําแหนงเลขาธิการ
ในชวงป 2532 – 2533 ไดเร่ิม ฟนฟูเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาชาวบานอยาง
จริงจัง มีการประชุมสัมมนาหลายคร้ังจนไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ทําใหบทบาท
ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติในเรื่องน้ีโดดเดนข้ึนมาก 

3. กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ซ่ึงเปนหนวยงานที่ใหการศึกษากับคน
วัยผูใหญในทองถิ่นเปนจํานวนมากทั่วประเทศ ก็ไดเร่ิมท่ีจะใหมีศูนยการเรียนชุมชน โดย
จะนําภูมิปญญาไทยมาใชในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ท้ังในดานเนื้อหาและวิธีสอน 

4. กรมวิชาการ นับวาโชคดีท่ีกรมวิชาการสนใจท่ีจะนําหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาไทยเขาสูการเรียนการสอนในโรงเรียน แมจะเพิ่งเร่ิมทําไดเพียง 3 ป ยังไมเห็นผล
วาเปนอยางไร แตกรมวิชาการก็คือหนวยงานหลักท่ีจะนําเร่ืองภูมิปญญาไทยเขาไปสู
ระบบโรงเรียน 

5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) หรือ สภาการศึกษา 
เร่ิมดําเนินการเร่ืองเครือขายการเรียนรูของภูมิปญญาไทยมาได 5 ปแลว ปจจุบันไดมี
การจัดต้ังหนวยงานภายในขึ้น เรียกวา “สถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาไทยและ
การศึกษาไทย” เพ่ือทําหนาท่ีในการรวบรวมภูมิปญญาไทย ศึกษา วิจัย วิเคราะห 
สังเคราะห และพัฒนาข้ึนเปนนโยบายแหงชาติวาดวยภูมิปญญาไทยในการศึกษา 

6. ภาคธุรกิจและองคกรเอกชน มีหลายแหงท่ีสนใจและใหการสนับสนุน
โครงการตาง ๆ เชน ธนาคารไทยพาณิชยจัดทํารายการ “ภูมิปญญาไทย” และธนาคาร
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ศรีนครทํารายการ “รอยไทย” เผยแพรทางสถานีโทรทัศนชอง 9 อสมท. เปนตน 
นอกจากนี้มูลนิธิหมูบานก็เปนอีก  องคกรหน่ึงท่ีไดรวบรวมองคความรูเร่ืองภูมิปญญา
ไทยไวมาก โดยมีการทํางานรวมกับผูทรงภูมิปญญาสาขาตาง ๆ อยางใกลชิด 

7. สื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ สถานีวิทยุและโทรทัศน ตางก็มีรายการ
เกี่ยวกับภูมิปญญาไทยมากขึ้น 
 จากการศึกษาพบวา การดําเนินงานในปจจุบันยังมีลักษณะตางคนตางทํากันเอง
แบบอาสาสมัครไมมีองคกรใดเปนศูนยกลาง และไมมีการสงเสริมท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 
บางองคกรก็ประสบความสําเร็จ บางองคกรก็ลมเลิกไป และในบรรดาหนวยงานทั้ง 7 
สถาบันท่ีกลาวน้ีจะพบวา การดําเนินงานเรื่องภูมิปญญาไมใชหนาท่ีหลักของหนวยงาน
น้ัน ๆ โดยเฉพาะ เพียงแตเปนความสนใจของบุคคลในหนวยงาน บางชวงผูบริหาร
ระดับสูงก็ใหความสนใจ แตเม่ือผูบริหารทานน้ันพนไป กิจกรรมก็คอย ๆ ลดลงหรือ
หายไป หรือบางแหงก็ทําโดยเจาหนาท่ีระดับกลางและระดับลางเทาน้ัน 

การนําภูมิปญญาไทยกลับสูระบบการศึกษาไทย 
 ไมนานมาน้ีเองที่รัฐบาลและนักวิชาการศึกษาไทยไดใหความสําคัญและความ
สนใจในเร่ืองภูมิปญญาไทย ไดมีการศึกษา ใหความหมายและคําจํากัดความ มีการบรรจุ
เร่ืองภูมิปญญาไทยไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับแผนการศึกษาชาติ  
รัฐบาลชุดตาง ๆ ในระยะหลังมาน้ีไดพูดถึงภูมิปญญาไวมาก แตการนําไปปฏิบัติยังไม
เปนรูปธรรมมากนัก ในขณะเดียวกันไดมีนักปราชญภูมิปญญาทองถิ่นท่ีดําเนินการใน
เร่ืองน้ีกระจายอยูทุกสวนของประเทศไทย 
 ภูมิปญญาไทยมีความสําคัญสําหรับสังคมไทย จําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนา 
นําไปใช และถายทอดกันตอไป เพื่อมิใหสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย กระบวนการ
ท่ีจะทําใหภูมิปญญาไทยฟนคืนชีพกลีบมามีชีวิตชีวาอีกคร้ังก็คือ กระบวนการศึกษา 
ฉะน้ันส่ิงท่ีเราตองชวยกันคิดก็คือ จะนําภูมิปญญากลับสูระบบการศึกษาไทยไดอยางไร 
 สําหรับการดําเนินงานเร่ืองน้ีในตางประเทศ หนวยงานที่ทําอยูคือ ยูเนสโก 
เพราะงานหลัก 1 ใน 3 ของยูเนสโกก็คืองานวัฒนธรรม ยูเนสโกไดเร่ิมใหความสําคัญกับ
เร่ืองวัฒนธรรมพื้นบานและวัฒนธรรมทองถิ่น มีการสัมมนาและจัดทําเอกสารโดยใชคํา
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วา “Indigenous Education” หมายถึง การศึกษาแบบพื้นบาน เชน วัฒนธรรมพื้นเมือง
ของประเทศแถบแอฟริกาและชนพื้นเมืองด้ังเดิมของประเทศออสเตรเลีย  เปนตน 
 นอกจากการดําเนินงานขององคการยูเนสโกแลวก็ยังมีของบุคคล เชน ดร.โอซิท
ติ (Dr.Ocitti) ซ่ึงเปนผูท่ีสนใจศึกษาคนควาเพ่ือสงเสริม “การศึกษาแบบพื้นบาน” 
(Indigenous Education) ของแอฟริกาอยางจริงจังและเปนระบบ โดยใชเวลาเกือบ 40 ป
ในชีวิต และไดรับ ความชวยเหลือทางการเงินจากหลายประเทศจนมีรูปแบบการดําเนินท่ี
นําไปใชไดท่ัวโลก 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติในฐานะที่เปนหนวยงานดานนโยบาย
และแผนไดใหความสําคัญสนใจในเรื่องน้ีอยางมาก จึงไดเชิญ ดร.นันทสาร สีสลับ อดีต
รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและคณะเขามาศึกษาในเรื่องน้ีอยาง
จริงจัง งานดานน้ีไดกาวหนาไปมาก คิดวาจะสําเร็จในเร็ววันน้ี หากโครงการน้ีสําเร็จก็จะ
เกิดผลตอความสําเร็จของการนําภูมิปญญาคืนสูการศึกษาไทยได การดําเนินงาน
โครงการดังกลาวมี 2 สวน คือ 

 สวนที่หน่ึง การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย 
1. การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับเน้ือหาภูมิปญญาไทยและวิธีสอนแบบภูมิปญญา

ไทย  เพ่ือรวบรวมองคความรูและคนหาคําตอบเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยใหครบถวน และ
ทําใหชัดเจน ตลอดจนวิจัยเพ่ือนําวิธีการเรียนการสอนแบบไทยซึ่งถือไดวาเปนภูมิ
ปญญาอีกประการหน่ึงมาใชในการสอน 
 เราตองนําวิธีการสอนท่ีเปนภูมิปญญาไทยกลับมาอีกคร้ังหน่ึง เพราะเปนวิธี
สอนท่ีมีลักษณะเหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบันหลายอยาง ตัวอยางเชน การสอนทอผา 
การสอนรํา การสอนดนตรี จะเห็นไดวามีลักษณะพิเศษ สอดคลองกับหลักการสอนแบบ
ใหม คือ 

• เปนการสอนแบบตัวตอตัว หรือเปนรายคน 

• เปนการสอนดวยความรัก 

• เปนการสอนโดยการปฏิบัติ และ 

• เปนการสอนจากของจริง 
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การนําภูมิปญญาไทยกลับมาน้ันตองนํามาทั้งภูมิปญญาไทยท่ีเปน เน้ือหา
ความรู และภูมิปญญาไทยท่ีเปนวิธีการจัดการศึกษา หรือ การเรียนการสอน กลับสู
ระบบการศึกษาใหได 

จากการศึกษาวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติพบวา 
กระบวนการสรางและพัฒนาภูมิปญญาไทยมี 8 ประการ ดังนี้ 

1. งานวิจัย หมายถึง การสํารวจ ศึกษา สังเคราะห และวิเคราะห ขอมูล 
ตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ถายทอด สงเสริม เสริมสรางความเปน
เลิศ และแลกเปลี่ยนภูมิปญญา 

2. งานพัฒนา หมายถึงการริเร่ิมสรางสรรคและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ภูมิปญญาใหสอดคลองกับยุคสมัย บังเกิดคุณประโยชนแกชีวิต สังคม และธรรมชาติ 
โดยท่ียังรักษาไวซ่ึง   เอกลักษณแหงความเปนไทย  รวมท้ังพัฒนากระบวนการถายทอด
ใหเหมาะสม 

3. งานฟนฟู หมายถึงการเลือกสรรมรดกทางภูมิปญญาท่ีมีคุณคาในอดีตแต
ไดสูญหายหรือกําลังเส่ือมสลายไป ใหกลับมามีความหมายและความสําคัญตอการดําเนิน
วิถีชีวิตของคนในชาติ  และถายทอดสูเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 

4. งานอนุรักษ หมายถึงการพิทักษรักษาและธํารงไวซ่ึงมรดกทางภูมิ
ปญญาท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือสรางความรัก ความหวงแหน ความเขาใจ 
และความภาคภูมิใจในความเปนชาติ  ตลอดจนเพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาของ
คนรุนหลัง 

5. งานถายทอด หมายถึงการนําภูมิปญญาท่ีผานการเลือกสรรกลั่นกรอง
แลวไปใชในกระบวนการใหการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสมาชิกในสังคมเกิดความเขาใจ ตระหนักในคุณคา และ
นําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและสอดคลองกับยุคสมัย 

6. งานสงเสริม  หมายถึงงานสนับสนุนใหบุคคลหรือหนวยงานทาง
การศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ สามารถจัดกิจกรรมดานภูมิปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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7. งานเสริมสรางความเปนเลิศ หมายถึงการสงเสริมและสนับสนุนให
บุคคลท่ีมีความรูความสามารถพิเศษทางดานภูมิปญญา ไดมีโอกาสแสดงออกและพัฒนา
ความรูความสามารถอยางเต็มตามศักยภาพ ถึงข้ันไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะทาง
ภูมิปญญาหรือผูทรงภูมิปญญาในดานน้ันๆ รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล
และหนวยงานทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติไดทํากิจกรรมทางดานภูมิปญญา เพ่ือ
สงเสริมผูท่ีมีความรูความสามารถพิเศษทางดานภูมิปญญา อันจะนําไปสูการสราง
เอตทัคคะทางภูมิปญญาหรือผูทรงความเปนเลิศทางภูมิปญญาในอนาคต 

8. งานแลกเปลี่ยน หมายถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลและ
หนวยงานตางๆ ท้ังในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมและพัฒนาภูมิปญญา เพ่ือเพิ่มพูนศักยภาพในการ
เรียนการสอนและถายทอดความรู รวมทั้งการเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน อันจะ
นําไปสูสันติภาพและสันติสุขแหงการอยูรวมกันของมนุษยชาติ 
 ภูมิปญญาไทยเปนเร่ืองท่ีส่ังสมและพัฒนามาโดยระบบการศึกษาของไทยเอง 
ดังน้ัน จะตองสงเสริมการพัฒนาองคความรูและรวบรวมเรื่องภูมิปญญาไทยใหชัดเจน
และเปนระบบ อาจทําเปน  “สารานุกรมภูมิปญญาไทย”  ท่ีสมบูรณ  เพื่อนําไปใชใน
การเรียนการสอน 

2. ทบทวนและเสนอนโยบายเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย โดยนําผลการ
ศึกษาวิจัยมาเปนขอมูลประกอบการจัดทํานโยบาย เพื่อช้ีใหเห็นวาประเทศไทยไดให
ความสนใจและความสําคัญกับเร่ืองน้ีมาก นโยบายจะกําหนดใหชัดเจนวา “ภูมิปญญา
ไทยคืออะไร” เพ่ือใหเปนท่ีเขาใจตรงกัน และจะนําเขาสูระบบการศึกษาเพื่อถายทอด
ตอไปอยางไร จะมีองคกรใดรับผิดชอบและจะกําหนดบริบทของการเรียนการสอนใน
รูปแบบใด เชน การใหคาตอบแทนครูผูสอนภูมิปญญาไทย การใหเงินอุดหนุนศูนยการ
เรียนภูมิปญญาไทย เปนตน เม่ือรวบรวมและจัดทํานโยบายไดแลวก็จะนําเสนอ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและคณะรัฐมนตรี เพ่ือกําหนดเปนนโยบายแหงชาติท่ี
ชัดเจนและมีแนวทางที่ปฏิบัติไดตอไป 
 สวนที่สอง  คือ  นําแนวความคิดในนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
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 ในปจจุบันไดมีกลุมคนจํานวนหน่ึงท่ีดําเนินการในเรื่องภูมิปญญาไทยอยูแลวท้ัง
ในรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัย แตเรายังขาดหนวยงานกลางที่จะใหการสนับสนุนและสงเสริม การดําเนินการ
จึงไมตอเน่ืองและไมเปนระบบ 
 ในการดําเนินงานเพื่อคืนภู มิปญญาไทยสูการศึกษาไทยให สําเ ร็จน้ัน มี
ยุทธศาสตรท่ีนาจะนําไปสูความสําเร็จในการนําแผนไปสูการปฏิบัติท้ังหมด 6 ขอ  
ดังตอไปน้ี 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดต้ังสภาภูมิปญญาไทย ในปจจุบันมีหนวยงานตาง ๆ 
ท้ังในรูปของสมาคม ชมรม มูลนิธิ และบุคคลตาง ๆ ไดใหความสนใจในเรื่องของภูมิ
ปญญาไทย ทําการศึกษาและวิจัย ไดรวบรวมและดําเนินการสอนอยูแลว ถารัฐบาลจะ
สนับสนุนใหมีการจัดต้ังองคกรและเครือขายในช่ือ “สภาภูมิปญญาไทย” ข้ึนมาโดย
รวบรวมองคกรเหลาน้ีเขามาดวยกัน จําแนกเปนกลุม เปนประเภทตามภาคภูมิศาสตร ก็
จะเปน “การรวบรวมผูทรงความรูดานภูมิปญญาไทย” อยางจริงจังข้ึนมา เพื่อเปนท่ีพึ่งใน
ดานองคความรู และเปนองคคณะตัดสินใจในเรื่องการสงเสริมภูมิปญญาไทยเพื่อการ
เรียนการสอน 
 ยุทธศาสตรที่ 2 มีสถาบันแหงชาติวาดวยภูมิปญญาไทยและการศึกษาไทย 
เพื่อดําเนินการสงเสริมการศึกษาและวิจัยเร่ืองภูมิปญญาไทย โดยใหเปนหนวยงานอิสระ 
และจะเปนสํานักงานบริหารของสภาภูมิปญญาไทย ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาฯ กําลังดําเนินการเพื่อจัดต้ังสถาบันน้ีข้ึน และใหออกจากระบบราชการเพื่อ
ความคลองตัวในการดําเนินงาน สถาบันน้ีจะบริหารโดยกลุมนักวิชาการท่ีสนใจเรื่องภูมิ
ปญญาไทย รวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใหการสนับสนุน 
 ยุทธศาสตรที่ 3 จัดต้ังกองทุนสงเสริมภูมิปญญาไทย การดําเนินการ
จําเปนตองมีเงินสนับสนุน ฉะน้ัน ควรมีการจัดต้ังกองทุนสงเสริมภูมิปญญาไทย ซ่ึง
ขณะน้ีหลายหนวยงานก็ เห็นดวยกับแนวคิดน้ี โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติไดเตรียมเสนอเปนนโยบายตอรัฐบาล เพ่ือใหสามารถจัดต้ังกองทุนดังกลาวได 
 ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการเรียนการสอนเร่ืองภูมิปญญาไทย เพ่ือการนํา
ภูมิปญญากลับสูการศึกษาของชาติ ท่ีผานมาเรานึกถึงการศึกษาในโรงเรียนเปนสวน
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ใหญ แตในอนาคตควรมีการเรียนการสอนภูมิปญญาไทยครบท้ัง 3 รูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบโรงเรียน  การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัย การถายทอดภูมิปญญาอาจทําไดโดย 3 ระบบ ดังในภาพตอไปน้ี 

ง) การสอนเร่ืองภูมิปญญาไทยในการศึกษาทั้ง 3 ระบบ 
 

การศึกษาใน 
โรงเรียน 

 
 
 

ภูมิปญญาไทย 
 
 
 

   การศึกษา    การศึกษา 
          ตามอัธยาศัย           นอกโรงเรียน 
 

1) การศึกษาในระบบโรงเรียน กําหนดใหมีฝายภูมิปญญาไทยในสถานศึกษา
ข้ึนมาอยางเปนระบบเชนเดียวกับท่ีมหาวิทยาลัยต้ังสถาบันไทยคดีศึกษา เพื่อใหมี
หนวยงานที่รองรับและนําไปปฏิบัติได และตองเทียบความรูความสามารถของผูสอนซึ่ง
เปนผูทรงภูมิปญญาไทยใหเทากับครูอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาในระบบ 

2) การศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรมีการต้ังศูนยการเรียนเรื่องภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยเชิญผู ท่ีไดรับการยกยองแลววาเปนผูทรงภูมิปญญาไทยมาทําหนาท่ี
ถายทอด และใชบาน ท่ีทํางาน หรือสวนของผูทรงภูมิปญญาเปนศูนยการเรียน แต
จุดออนของวิธีน้ีคือ ขณะน้ียังไมมีระบบคาตอบแทนหรือสวัสดิการสําหรับผูทรงภูมิ
ปญญาไทยนอกระบบโรงเรียน ตองขอใหเสียสละสอนเปนวิทยาทาน ซ่ึงในระยะหน่ึงอาจ
ทําได แตในระยะยาวคงตองพิจารณาระบบคาตอบแทน  ใหดวย 
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 เพ่ือใหภูมิปญญาไทยไดรับการยกยองเทาเทียมกับการศึกษาท่ีเปนระบบใน
ตะวันตก การดําเนินงานเรื่องน้ีควรจะทํา 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 ใหการยกยองท่ีเทาเทียม
กัน แบบท่ี 2 ใหการอุดหนุนการเรียนการสอน ใหการอุดหนุนน้ันควรทําเปนรายวิชาตาม
จํานวนนักเรียนที่มาเรียนเปน  รายคน ถาวิชาไหนมีคนมาเรียนมากก็ใหเงินอุดหนุนมาก 
การสอนภูมิปญญาไทยไมควรนําเขาไปสอนในโรงเรียน แตควรสนับสนุนใหมีการสอน
นอกระบบโรงเรียนโดยใหการอุดหนุนตามจํานวนคนที่มาเรียน ตามจํานวนรายวิชาของ
หลักสูตรท่ีสอดคลองกันต้ังแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 

3)  การศึกษาตามอัธยาศัย ส่ือมวลชน ครอบครัว ชุมชน และผูทรงภูมิปญญา
ไทยท่ีสอนภูมิปญญาไทยไดก็สามารถประกาศจัดต้ังศูนยการเรียนภูมิปญญาไทยได ใน
การจัดต้ังน้ัน ไมควรใหราชการเขาไปเกี่ยวของ ควรใหผูสนใจจัดต้ังเองโดยไมตองใช
ระเบียบควบคุม เพราะจะเปนปญหาเหมือนอยางการศึกษาเอกชน เม่ือต้ังเสร็จเรียบรอย
แลวไมจําเปนจะตองใหการรับรองจากภาครัฐ แตควรใหคนของสภาสงเสริมภูมิปญญา
ไทยเขาไปสงเสริมและรับรองวิทยฐานะเพ่ือการสนับสนุนเงินอุดหนุนเทาน้ันเอง การสอน
ภูมิปญญาไทยสามารถดําเนินการโดยผานส่ือวิทยุโทรทัศน และส่ิงพิมพได 
 ใน 3 ระบบนี้ปจจุบันการศึกษาในระบบโรงเรียนเปนระบบที่แข็งท่ีสุด แตก็มี
จุดออนตรงที่ยังไมมีระบบการถายโอน การรับรอง และการเทียบความรูระหวางนอก
ระบบโรงเรียนกับในระบบโรงเรียน 
 ในการเทียบโอน จะตองมีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเทียบโอนวิชาภูมิ
ปญญาไทยที่เรียนโดยศูนยการเรียนฯ ใหสามารถเทียบโอนเทากับการเรียนในระบบ
โรงเรียนได จุดเนนตรงนี้คือความเทาเทียมกัน และนักเรียนที่เรียนสายน้ีจะสามารถเทียบ
โอนหนวยกิตเพื่อสําเร็จการศึกษาในแตละระดับน้ันได แมกระทั่งมหาวิทยาลัยก็จะตอง
ยอมรับการศึกษาในระบบน้ี ถาทําไดก็ถือวาเราประสบความสําเร็จในการนําภูมิปญญา
กลับมา แตถาทุกอยางยังไปอยูใตกฎเกณฑของการศึกษาระบบตะวันตก โดยใหการ
ยอมรับไมเทากัน ก็จะเปนปญหาในการสงเสริมภูมิปญญาไทย  จะตองตอสูตอไปเพื่อทํา
ใหเทาเทียมกันใหได 
 ฉะน้ัน นอกจากจะตองสรางความเทาเทียมกันในสถานะของผูสอนแลว ยังตอง
ยอมรับความเทาเทียมกันของเนื้อหาวิชาดวย เพ่ือใหสามารถถายโอนการเรียนจากระบบ
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หน่ึงไปยังอีกระบบหนึ่งได ซ่ึงหมายถึงการยอมรับภูมิปญญาไทยวาไมไดตํ่าตอยไปกวา
ภูมิปญญาสากล 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การยกยองและใหรางวัลครูภูมิปญญาไทย ในปจจุบันเรามี
คนท่ีมีความรูเร่ืองภูมิปญญาไทยอยูไมนอยแตไมไดใหการยกยอง ตองมีการประกาศ
รายช่ือคนที่ไดพัฒนาตนเองจนเปนครูในสายภูมิปญญา ซ่ึงครูภูมิปญญาจะตองไดรับการ
ยอมรับใหเทียบเทาครูปกติท่ีเรียนมาตามระบบโรงเรียน เพียงแตวาครูภูมิปญญาน้ันเนน
เร่ืองการเรียนดวยตนเองและ การเรียนนอกระบบโรงเรียนเทาน้ัน จะตองทําใหไดในศักด์ิ
และสิทธิ์ท่ีเทาเทียมกัน ไมควรใหครูภูมิปญญามีศักด์ิตํ่ากวาครูท่ีเรียนตามแนวการศึกษา
แบบตะวันตกอยางที่เปนอยูในปจจุบัน 
 จําเปนตองมีนโยบายที่ชัดเจน ยกยองคนที่เปนครู คนท่ีมีความรูในเร่ืองภูมิ
ปญญาเหลาน้ีเพ่ือใหสามารถถายทอดความรูไดโดยไดรับคาตอบแทนที่ไมแตกตางจาก
ครูในปจจุบัน คนท่ีมาเปนผูสอนผูถายทอดก็มีหลากหลาย คือจะมีท้ังครูท่ีไดรับการศึกษา
ตามระบบการศึกษาสากลแบบท่ีมีอยูในปจจุบัน กับครูท่ีสะสมความรูและประสบการณ
โดยผานกระบวนการศึกษาภูมิปญญาของไทย แตไดรับการประเมิน การยกยอง มีการ
จายคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน โดยไมจํากัดวาเปนฆราวาสหรือสงฆ 
 เม่ือครูภูมิปญญาไทยไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับครูในระบบไดเชนน้ีแลว 
เราก็สามารถทําชุมชนทุกหนทุกแหงใหเปนชุมชนแหงความรู เปนขุมปญญา เพราะคนท่ี
จะมาเปนครูน้ันมาไดหลากหลาย มาไดหลายวิธี โดยวิธีน้ีก็จะสามารถรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมของประเทศไทยของเราได 
 ยุทธศาสตรที่ 6 สราง Home Page ของศูนยการเรียนและองคกรที่
เกี่ยวของกับ ภูมิปญญาไทย ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร โดยเฉพาะ
อินเตอรเน็ตน้ันชวยไดมากในเร่ืองการเรียนการสอน ถาเราสรางและพัฒนา Home Page 
แลวใหศูนยการเรียนและองคกรภูมิปญญาท้ังหลายเปนเครือขายเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลซ่ึงกันและกันได จะเปนศูนยขอมูลท่ี  ทําใหการสงเสริมการเรียนการสอนเรื่องภูมิ
ปญญาไทยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดสนับสนุนใหมูลนิธิหมูบาน
รวบรวมภูมิปญญาไทยจํานวน 300 รายการแลว และจะขยายเพิ่มข้ึนเพื่อใหเปน
ศูนยกลางขอมูลของภูมิปญญาไทย 
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สรุป 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเห็นวาเร่ืองภูมิปญญากับการศึกษามี
ความสําคัญอยางยิ่งในยุคท่ีประเทศไทยเปนหมูบานเล็ก ๆ ของแผนดินโลก จึงได
ดําเนินการอยางจริงจังโดยศึกษารวบรวมขอมูลและจัดประชุมสัมมนารวบรวมความ
คิดเห็น เพ่ือยกเร่ืองการสอนภูมิปญญาไทยในระบบการศึกษาข้ึนเปนนโยบายระดับชาติ 
ในอนาคตจะจัดใหมีการประชุมสมัชชาแหงชาติวาดวยเร่ืองภูมิปญญาไทยกับ
การศึกษาไทย เปนโครงการที่ทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว องคภูมิ
ปญญาของแผนดิน เน่ืองในพระวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ   6 รอบ 
 ถาไดดําเนินการตามขอเสนอขางตนน้ี ผมเช่ือวา สักวันหน่ึงเราจะสามารถนํา
ภูมิปญญาไทยกลับคืนสูระบบการศึกษาใหทัดเทียมความรูแบบตะวันตก เร่ืองน้ี
อาจเปนเพียงความฝน  แตผมเช่ือวาถาไดรับการดําเนินการอยางจริงก็ยอมมีความ
เปนไปไดอยางแนนอน 
 การนําภูมิปญญาไทยกลับมาสูระบบการศึกษาจะชวยใหเราสามารถแกปญหา
การศึกษาไดในหลายเรื่อง ไมวาจะเปนเร่ืองการขาดแคลนครู เร่ืองการเรียนโดยขาด
ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาท่ีสอนยากคือวิชาคุณธรรมและจริยธรรม ก็จะมีครูท่ีมี
ความรูและปฏิบัติไดจริงมาสอน ไมใชเรียนโดยการทองจําแบบที่เปนอยูในปจจุบัน และ
ลดคาใชจายดานการศึกษาลงได 
 เราควรชวยกันนําภูมิปญญาไทยกลับสูระบบการศึกษาของชาติ เพ่ือลูกหลาน
ของเราจะไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย มีความภูมิใจในความเปนไทย 
ท่ีไมไดฉลาดนอยไปกวาคนชาติอื่นเลย  เราจะเปนชาติท่ีอยูในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน
อยางมีศักด์ิศรี 
 
   ภูมิปญญาไทย     การศึกษา 
    

(รุง  แกวแดง, 2543, หนา  223-243) 
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6.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับภูมิปญญาไทย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเร่ืองภูมิปญญาไทย หรือภูมิปญญาทองถิ่นน้ัน 
มีผูวิจัยไวดังน้ี 

งานวิจัยในตางประเทศ 
อาร เบียรร่ี และมารค ซี ชุก (R. Beery and Mark C. Schug, 1984) กลาวถึง

กิจกรรม การศึกษาทองถิ่นชุมชนวา จะตองเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีโอกาสไดลงมือใน
สภาพแวดลอมจริง เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากประสบการณตรง ไดแก 1) การศึกษานอก
สถานที่ 2) การสัมภาษณบุคคลในทองถิ่น  3) การเชิญบุคคลในทองถิ่นมาเปนวิทยากร 

งานวิจัยภายในประเทศ 
สุจริต บัวพิมพ (2530) ทําวิจัยเร่ืองการศึกษาวัฒนธรรมพื้นบานใน

สถาบันอุดมศึกษา  โดยวิธีสํารวจหลักสูตรรายวิชาท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบาน ใน
เอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เปรียบเทียบจํานวนรายวิชา และจํานวนหนวย
กิต กับใชแบบสอบถามการจัดกิจกรรมท่ี เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบานและความคิดเห็น
ของนิสิต นักศึกษา ตอการจัดการเรียนการสอนเร่ืองน้ี โดยกลุมตัวอยางเปนนิสิต 
นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ปการศึกษา 2528 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 11 แหง รวม 3,388 
คน ผลการวิจัยพบวา รายวิชาท่ีเกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรมทองถิ่นในสถาบันอุดมศึกษา
ตัวอยางแตกตางกันมาก (0 – 68 หนวยกิต) และเนื้อหารายวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตร
จําแนกได 3 ประเภท คือ อาศัยภาษาเปนส่ือ ไมตองอาศัยภาษาเปนส่ือ และแบบประสม
ประสาน และนิสิตนักศึกษามีความเห็นตรงกันทุกสถาบันวา กิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งท่ี
เปนวัฒนธรรมพื้นบานสืบทอดกันมาตั้งแตเดิมจะสรางใหเกิดความรัก ความหวงแหนใน
มรดกวัฒนธรรม และควรจัดวิชาวัฒนธรรมพื้นบานใหเปนวิชาพื้นฐานเพื่อใหทุกคนไดมี
โอกาสศึกษาอีกดวย 

รัตนะ บัวสนธ (2535, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนแหงหน่ึงในเขตภาค
กลางตอนลาง โดย  การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคคือการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น โดยทําการวิจัยเปนรายกรณีศึกษาชุมชน
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แหงหน่ึงในเขตภาคกลางตอนลาง ท้ังน้ี การวิจัยมีลักษณะเปนการวิจัยและพัฒนา ท่ี
ประยุกตใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซ่ึงมีระเบียบวิธีเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ท่ีมีการเขาไปอยูรวมในชุมชน การวิจัยดังกลาวประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ 
ข้ันตอนที่ 1 การวิจัย ข้ันตอนที่ 2 การพัฒนา ข้ันตอนที่ 3 การวิจัย และข้ันตอนที่ 4 การ
ประเมินหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา ภายในชุมชนมีส่ิงท่ีแสดงถึงภูมิปญญาทองถิ่นท่ี
แสดงออกเปนกระบวนการคิด และกระทําโดยบุคคลของชุมชนแตความสัมพันธระหวาง
ชุมชนกับโรงเรียน ไมมีการวางแผนรวมกันในการพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรเปด
โอกาสใหสามารถ จัดประสบการณความรู โดยนําผูเช่ียวชาญภายนอกมารวมในการวาง
แผนการสอนได นโยบายควบคุมทางวิชาการจากหนวยงานบังคับบัญชาสวนกลาง เปน
อุปสรรคสําคัญท่ีทําใหการใชหลักสูตรติดขัด พื้นฐานทางความใสใจในทางวิชาการของครู
แตกตางกัน ก็ทําใหการนําหลักสูตรไปใชประสบผลแตกตางกัน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไวในหลักสูตร นักเรียนมี
ทัศนคติท่ีดีตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ซ่ึงก็
เปนลักษณะเชนเดียวกันกับผูรูในทองถิ่นชุมชน ท่ีใหความสนใจและสนับสนุนการรวม
กิจกรรมการเรียนการสอน ในดานตัวหลักสูตรน้ันมีสวนที่จะตองแกไขคือ เน้ือหาบางสวน
เกี่ยวกับบุคคลสําคัญของชุมชน และการกําหนดเวลาเรียนตามเน้ือหาตาง ๆ ของ
หลักสูตรยังไมเหมาะสมนัก สําหรับผลการประเมินดานผูปกครองนักเรียน พบวา
ผูปกครองใหการสนับสนุนการใชหลักสูตร 

เบญจมาพร  กาศมณี (2536, หนา 75-79) ไดศึกษาการสรางชุดการสอน
วิทยาศาสตรใน กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนส่ือ 
จํานวน 11 ชุด เพ่ือรวบรวมขอมูลทางดานภูมิปญญาทองถิ่น ท่ีเกี่ยวของกับเน้ือหาทาง
วิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา  และสรางชุดการสอนในเนื้อหาวิทยาศาสตรในกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนส่ือใหมีประสิทธิภาพ 80 / 80 
และมีประสิทธิผลต้ังแต .05 ข้ึนไป ผลการศึกษาพบวามีชุดการสอนจํานวน 6 ชุด ไดแก 
ชุดการสอนเร่ืองการกรองน้ํา คานหรือคานดีดคานงัด วิธีใชและการเก็บรักษาเช้ือเพลิง 
การทํายาสระผมจากส่ิงท่ีมีในทองถิ่น การรักษาดุลแหงธรรมชาติและแมลงที่ควรกําจัด 
และการกําจัดโดยวิธีธรรมชาติ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ และคาดรรชนีประสิทธิผล
เปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว สวนชุดการสอนจํานวน 5 ชุด ไดแก ชุดการสอนเร่ืองการ
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ชลประทาน   การบํารุงรักษาดิน การปองกันและการกําจัดศัตรูพืช ประโยชนของแรงดัน
อากาศ และปญหาการชลประทานในทองถิ่น มีประสิทธิภาพและคาดัชนีประสิทธิผลตาม
เกณฑท่ีต้ังไว  

มาลินี สวยคาขาว (2538, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการเรียนการสอนสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 5 โดยการศึกษามีวิจัยวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่น
ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 5  2) ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการ
สอนสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 ในดาน
การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ตัวอยางประชากรที่ใชวิจัยคือ ครูสังคมศึกษา เลือกโดย
การสุมตัวอยาง แบบเจาะจงวิเคราะหขอมูลโดยการแจกความถี่ ผลการวิจัยปรากฏวา 

1. ครูสังคมสวนใหญใชความรูเร่ืองประเพณีท่ีเกี่ยวเน่ืองกับความเช่ือแบบพุทธ
ประเพณีท่ีเกี่ยวเนื่องกับความเช่ือแบบพราหมณ ความเช่ือเกี่ยวกับ บุญ - บาป และ 
นรก – สวรรค หมูบานวัฒนธรรม  หรือแหลงวัฒนธรรม  และชีวประวัติของบุคคลใน
ทองถิ่น 

2. วิธีการใชภูมิปญญาในการเรียนการสอนสังคมศึกษาดานการเตรียมการสอน 
ครูสังคมศึกษาสวนใหญ ศึกษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และจุดประสงครายวิชาท่ี
สอดคลองกัน จัดซ้ือ ขอยืม และขอบริจาคส่ือการเรียนการสอน จากแหลงวิทยาการใน
ทองถิ่น และจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนขึ้น ดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใชการบรรยายประกอบการ  ซักถาม อธิบายและใชส่ือประกอบและสอดแทรก
ภูมิปญญาทองถิ่นในเนื้อหาท่ีสอน ดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหนักเรียนจัดปาย
นิเทศในช้ันเรียน และบริเวณโรงเรียน และใหนักเรียน  เขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนใน
ทองถิ่น ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ครูใชวิธีการสังเกต และบันทึก
พฤติกรรมความสนใจของนักเรียนระหวางเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน  
และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การประเมินผลงานและการทดสอบแบบปรนัย 

3. ปญหาการใชภูมิปญญาทองถิ่น ครูสังคมสวนใหญมีปญหาดังน้ี ดานการ
เตรียมการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภูมิปญญาทองถิ่นท่ีเปนบุคคลขาด



                                                                                           EF 303 
 
410 

ทักษะการถายทอดความรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนขาดทักษะใน
ดานการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
นักเรียนขาดทักษะในการทําขอทดสอบแบบอัตนัย 

4. ข อ เ ส น อ แ น ะ ที่ ค รู สั ง ค ม ศึ ก ษ า ส ว น ใ ห ญ เ ส น อ  ไ ด แ ก  ข อ ใ ห
กระทรวงศึกษาธิการจัดอบรมและสนับสนุนงบประมาณ ใหครูสามารถดําเนินการท้ังดาน
การจัดเตรียมการสอนการจัด   กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหองเรียน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร และสามารถวัดและประเมินผลการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 วิชา ทรวงแสวง (2538) ทําการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนวิชาภาษาและวรรณกรรมไทยดวยภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาไทยในวิทยาลัยครู ดวยวิธีการวิจัยและพัฒนา 7 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานจากนักศึกษา 
ผูเช่ียวชาญ เอกสารหลักสูตร  และขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 

2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากขอมูลท่ีไดนํามาสังเคราะห 
กําหนดโครงสราง และองคประกอบโครงสรางแตละสวน 

3. พัฒนาเอกสารประกอบการสอนและเครื่องมือวัดผล 
4. ตรวจสอบคุณภาพเอกสารโดยผูเช่ียวชาญ 
5. แกไขปรับปรุงเอกสารสอนและเคร่ืองมือวัดผล 
6. ทดสอบใชรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพกับกลุมทดลอง 
7. ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
จากขอ มูลการทดสอบบง ช้ีว า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนา ข้ึนมี

ประสิทธิภาพและผูวิจัยไดเสนอแนะใหปรับจุดมุงหมายเนนทองถิ่นยิ่งข้ึน รวมท้ังเพ่ิม
องคประกอบดานงบประมาณ  การมีสวนรวมของนักศึกษาในการกําหนดกิจกรรมการ
เรียนดวย 

กรรณิการ ปญสงเสริม (2541) ทําการวิจัยเร่ืองการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
เรียนการสอนวิชางานประดิษฐ เร่ืองการประดิษฐของใชตามลักษณะกระบวนการ 9 ข้ัน 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นและพฤติกรรมตามลักษณะกระบวนการ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานวังมน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอวังเหนือ 
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จังหวัดลําปาง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2540 จํานวน 26 คน โดยการสุมตัวอยาง
แบบงาย เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสํารวจสภาพปญหา   การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
เรียนการสอนวิชางานประดิษฐ แผนการสอน แบบสังเกตพฤติกรรมตามทักษะ 9 ข้ัน 
และจุดประสงคการเรียนรู 7 ขอ แบบทดสอบ ภาคทฤษฎี และประเมินผลการปฏิบัติงาน
จริงและแบบประเมินผลตนเอง การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่และรอยละ ผลการวิจัย
สรุปไดวาครูผูสอนสวนมากไมไดนําภูมิปญญาทองถิ่นมารวมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

จินตนา นัดสาสาร (2541) ทําการวิจัยเร่ืองการวิเคราะหภูมิปญญาชาวบานใน
หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐานภาษาระดับประถมศึกษา ซ่ึงเปนการวิจัยเอกสารโดย
การจําแนกภูมิปญญาชาวบานออกเปน 5 ดาน คือ การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาชาวบานมีท้ังหมด 138 เน้ือความ เน้ือความบางตอน
แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาชาวบานหลายดาน นอกจากนี้ความรูดานภูมิปญญาชาวบาน
สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรมสอดแทรกเนื้อหาได
ดวย 

มลฤดี อภิโกมลกร (2541) ไดทําการคนควาแบบอิสระเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ: กรณีศึกษา พื้นท่ีตําบลแมมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่น ระดับความรูและระดับการมีสวน
รวมของประชาชน อีกท้ังปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกันกับความรูและ
การมีสวนรวมในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพดานทรัพยากรปาไม กลุม
ตัวอยางคือหัวหนาครัวเรือนเฉพาะหมู 1-4 ตําบลแมมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
จํานวน 180 คน เปนเพศชาย 114 คน เพศหญิง 66 คน การรวบรวมขอมูลใช
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวาชาวบานมีการใชภูมิปญญาในการ
จัดการและมีวิธีอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพดานทรัพยากรปาไมหลายประการ 
ชาวบานมีความรูและมีสวนรวมในระดับปานกลาง ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ี
ตางกันมีผลตอระดับความรูในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพตางกัน 

ชาญพงษ ถูกจิตร (2542) ทําการคนควาอิสระเร่ืองสมุนไพรกับการประยุกตใช
ภูมิปญญาทองถิ่นในชนบทของอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การสืบทอดและการประยุกตใชและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภูมิปญญาทองถิ่นดานสมุนไพร
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รักษาความเจ็บปวยของชาวชนบท กลุมตัวอยางเปนหมอพ้ืนบานจํานวน 14 คน ผูปวย
ท่ีมารับการรักษาจากหมอพ้ืนบานจํานวน 70 คน ในตําบลแมใส ตําบลตุน ตําบลสันปา
มวง และตําบลตํ๊า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เคร่ืองมือเปนแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม
และการสังเกตอยางไมมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวาหมอพ้ืนบานและผูปวยที่มารักษา
ใชภูมิปญญาการใชสมุนไพรรักษาความเจ็บปวย โดยมีการรวมกลุมสรางเครือขายอยาง
หลวม มีการสืบทอดและการประยุกตใชสมุนไพรจากครู อาจารย บิดา มารดา พระสงฆ 
และผูอาวุโสในชุมชนดวยกระบวนการเรียนรู การส่ังสมความรูมาจากตําราโบราณ 
ประสบการณ ปจจัยทางดานสังคมวัฒนธรรมไมมีผล แตปจจัยทางดานเศรษฐกิจและ
สภาพแวดลอมมีผลตอการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการประยุกตใชสมุนไพรรักษาความ
เจ็บปวยของชาวชนบท 

เสถียร ฉันทะ (2542) ทําการคนควาอิสระเร่ืองภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพร: กรณีศึกษาในวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ จังหวัด
เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นและองคประกอบของ
ภูมิปญญากับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพร และศึกษาถึงอิทธิพล
ของปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพพืชสมุนไพร ผลการศึกษาพบวาภูมิปญญาทองถิ่นเปนชุดขององคความรูท่ี
พัฒนาข้ึนในบริบททางกายภาพและสังคม วัฒนธรรมของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษย
กับระบบนิเวศนน้ัน ๆ และไดสะทอนใหเห็น 2 มิติ คือ สะทอน วิธีคิด โลกทัศน และ
ความเช่ือในการใหคุณคาของชุมชนที่มีตอสัมพันธภาพระหวางมนุษยกับธรรมชาติและ
ส่ิงเหนือธรรมชาติ และสะทอนใหเห็นถึงองคความรูท่ีเปนความรูเชิงเทคนิคกับการ
จัดการทรัพยากรโดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพร และนําไปสูการ
ดํารงไวซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรใน 2 ระดับ คือ ระดับครอบครัว 
เครือญาติ และระดับชุมชน นอกจากนี้อิทธิพลของวัฒนธรรมชุมชน ระบบการผลิต
พื้นบานและระบบการแพทยพื้นบานมีผลตอการดํารงไวซ่ึงภูมิปญญาทองถิ่นและความ
หลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพร สวนอิทธิพลของวัฒนธรรมสมัยใหม ระบบการผลิต
แผนใหม และระบบการแพทยสมัยใหมมีผลกระทบตอภูมิปญญาและมีผลตอการลดลง
ของความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพร 
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จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภูมิปญญาไทยดังกลาว ทําใหผูวิจัยเกิด
แนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาไทยในปจจุบัน ท่ีนําภูมิปญญาไทยมาถายทอด หรือ
เรียนรูในระบบการศึกษาลดนอยลง สมควรสงเสริมนําภูมิปญญาไทยเขามารวมในการ
จัดการเรียนการสอน ใหนักเรียน เรียนรูมากข้ึน และเพ่ือใหสอดคลองกับงานวิจัยท่ีกลาว
มาการใชภูมิปญญาไทยในการเรียนการสอนสังคมศึกษาท่ีผูวิจัยใชในคร้ังน้ีไดแทรกภูมิ
ปญญาไทยไว ใน เนื้ อหาที่ เปน เ ร่ื อง เกี่ ย วกับท องถิ่ นของ เราด าน วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การประกอบอาชีพจากพื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมในทองถิ่น ท่ี เอื้ อตอการดํารงชี วิตของคนในชุมชนน้ันๆ วิทยาการ 
สถาปตยกรรม และศิลปกรรมที่มีพื้นฐานจากสภาพความเปนอยูในทองถิ่น โดยเน้ือหาท่ี
สอนแตละตอน ท่ีจัดทําข้ึนจะสอดแทรกความรูท่ีเปนภูมิปญญาไทยในทองถิ่น ท่ีสัมพันธ
และเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีสอน เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคามรดกทางวัฒนธรรมที่มีในทองถิ่น 
และถายทอดภูมิปญญาความรูของผูทรงภูมิปญญาในทองถิ่นใหดํารงอยูตอไป (สมพร 
ประมวลศิลป, 2543, หนา 32 –34; วีระพงษ  แสง-ชูโต, 2544, หนา 89-91)  
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บทที่ 7 
ปญหาการศึกษาและแนวโนมการศึกษาไทยในอนาคต   

 
 
7.1 ปญหาการศึกษาของประเทศไทย 

1)   การจัดการศึกษาในป 2549-2550 ประชาชนไมไดมีโอกาสรับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ประชากรท่ีมีโอกาสไดเรียนระดับกอนประถมศึกษาและ
ประถมศึกษา ยังมีสัดสวนตํ่าลงกวาเม่ือ 4 ปท่ีแลวดวย มีระดับมัธยมศึกษาท่ีประชาชน
วัยเรียนมีโอกาสไดเรียนเปนสัดสวนสูงข้ึน แตสวนใหญยังนิยมเรียนสายสามัญศึกษา
มากกวาอาชีวศึกษา  แมวาสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาจะกระเตื้องข้ึนเล็กนอย จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังอยูในเกณฑตํ่า สวนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีสัดสวนผูไดเรียนสูงข้ึน ผูสําเร็จการศึกษาก็เพิ่มข้ึนจาก 4.1 แสนคนใน
ป 2545 เปน 5.3 แสนคนในป 2548 และเปนกลุมผูมีการศึกษาท่ีวางงานเพ่ิมข้ึนเชนกัน 
ในเดือนกุมภาพันธ ป 2550 มีผูสําเร็จการศึกษาท่ีวางงานราว 1 แสนคนหรือ 18.5 % 
ของผูวางงานทั้งหมด ราว 5 แสนคน 

 การจัดการศึกษาโดยเอกชนยังอยูในระดับตํ่าท่ีราวรอยละ 17.3 (เทียบ
กับภาครัฐ รอยละ 72.7) โดยไมเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษาโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นก็ไมไดเพ่ิมข้ึนมากนัก การศึกษาของสงฆลดลง การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ใกลเคียงของเดิม ขณะท่ีเด็กดอยโอกาสคงมีโอกาสไดเรียนหนังสือนอยหรือออกกลางคัน
มากกวาเด็กอื่น ๆ  

 การจัดสรรงบประมาณการศึกษาของรัฐ ในชวงปงบประมาณ 2548 และ 
2549 แมตัวเงินจะเพิ่มข้ึน แตคิดเปนสัดสวนตองบประมาณของทั้งประเทศลดลงจากป
กอนหนาน้ัน งบประมาณการศึกษาป 2550 ในชวงรัฐบาลใหมท่ีมาจากคณะปฏิรูปการ
ปกครอง มีสัดสวนเพิ่มขึ้น สวนหน่ึงไปเพิ่มคาใชจายตอหัวนักเรียน สวนหน่ึงไปเพิ่มเร่ือง
เงินวิทยาฐานะใหครู  นอกจากน้ันก็ยังเปนการกอสรางอาคารและอื่น ๆ ในดานการ
จัดการน้ันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดรับงบเปนสัดสวนสูงขึ้นจากรอยละ 13.7 ของ
งบประมาณการศึกษาท้ังหมดในป 2545 เปนรอยละ 16.5 ของงบประมาณการศึกษา
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ท้ังหมด ในป 2550 ขณะท่ีงบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสัดสวนลดลงจากรอยละ 71.3 ของ
งบประมาณการศึกษาท้ังหมดเหลือรอยละ 60.8 ในชวงเวลาเดียวกัน งบการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเอง ก็กระจายสูโรงเรียนขนาดใหญในเมืองสูง ซ่ึงสะทอนวาการจัดสรร
งบประมาณการศึกษายังเนนชวยคนรวยคนชั้นกลางมากกวาคนจนสวนใหญ 

2) ในดานประสิทธิภาพและความเสมอภาคในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัด 
การศึกษา พบวายังไมสามารถจัดการศึกษาระดับพ้ืนฐานใหประชาชนเรียนไดอยางถวน
หนาได เพราะการยกเวน คาเลาเรียนอยางเดียวไมไดชวยใหคนจนมีโอกาสไดเรียนจน
จบได เน่ืองจากการไปโรงเรียนยังมีคาใชจายอื่น ๆ เชน คาเดินทาง คาอาหรกลางวัน คา
อุปกรณการศึกษา คาใชจายดานคอมพิวเตอร และอ่ืน ๆ ท้ังคนยังเสียโอกาสจากการ
ไมไดชวยพอแมทํางานหาเงิน รวมท้ังมีปญหาเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพตํ่ากวา
โรงเรียนระดับดีในเมืองใหญทําใหคนจนไมเรียนหรือออกกลางคันเรียนไมจบมากในป 
2547 ประชากรวัยเรียนอายุ 13-21 ป ท่ีไมไดเขาเรียนมีรวม 3.9 ลานคน 

 ดานการจัดสรรงบประมาณ จัดสรรใหการศึกษาระดับมัธยมศึกษานอย 
เกินไปและอุดมศึกษามาก เม่ือเทียบประเทศอื่นท่ีมีรายไดปานกลางระดับใกลเคียงกับ
ไทย สําหรับงบลงทุนมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง และวิธีการจัดสรรงบประมาณผาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และมีเพียงบางสวนที่จัดสรรใหโรงเรียนโดยตรงทําใหโรงเรียนมี
งบประมาณที่สามารถนําไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดนอย  การจัดสรรงบประมาณ
และกําลังคนยังมีความไมเปนธรรมสูง โรงเรียนขนาดใหญในเมืองหรือจังหวัดท่ีมีฐานะ
ดีกวา จะไดเปรียบในการใชทรัพยากรและการประหยัดจากขนาดซ่ึงสงผลใหโรงเรียนรัฐ
ขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาคาเฉลี่ยรวม 

3) ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา ปญหาท่ีสําคัญ คือ ผลสัมฤทธิ์
การศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวมแลว ไดคะแนนต่ํากวาประเทศอื่น ๆ การ
ประเมินคุณภาพโรงเรียนระดับพื้นฐานทั่วประเทศรวม 3 หม่ืนกวาแหง โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา โรงเรียนที่ไมไดมาตรฐาน
มีถึงรอยละ 65 สวนใหญ คือ สถานศึกษาของรัฐขนาดเล็กในชนบท ขณะท่ีโรงเรียนสาธิต 
โรงเรียนเอกชน องคกรปกครองทองถิ่นไดมาตรฐานเปนสัดสวนท่ีสูงกวา ปญหามาจาก
หลายปจจัยท่ีสําคัญ คือ การขาดแคลนครูท้ังปริมาณและคุณภาพ กระบวนการบริหาร
ทางวิชาการ การเรียนการสอนยังเปนแบบบรรยายใหทองจําท่ีลาหลัง รวมท้ัง
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สถานศึกษาในชนบทไมไดรับงบประมาณและกําลังคนพอเพียง ขาดอิสระและความ
คลองตัวในการบริหาร 

 การศึกษาดานอาชีวศึกษา มีปญหาดานตองพัฒนาคุณภาพครู อาจารย  
หลักสูตร เคร่ืองไมเคร่ืองมือ และกระบวนการเรียนการสอนอยูมาก สวนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พบวา มีปญหาขยายตัวเชิงปริมาณมาก โดยเฉพาะสายสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาบางกลุมยังมีคุณภาพอยูในระดับพอใชและ
ตองปรับปรุง 
   ปญหาดานผลลัพธการจัดการศึกษา สวนหน่ึงมาจากการที่ครูในโรงเรียน
ชนบทท่ีมีนอยอยูแลวตองใชเวลาในการทํางานธุรการและการเดินทางไปประชุมทําใหมี
เวลาการทํางานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพลดลง ปญหาประสิทธิภาพสวนหน่ึงมาจาก
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนทั้งระบบ เนนการทองจํา เน้ือหาขอมูลมากไป ควรจะ
ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความสนุกในการเรียนและ
เช่ือมโยงกับชีวิตจริงได เขาใจหลักการสาระสําคัญของวิชาหลัก และรูจักวิธีท่ีจะเรียนรูตอ
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
   นอกจากนี้แลวการปฏิ รูปการศึกษา หรือกระบวนการเรียนรู ให มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนได จะตองหาทางแกไขปญหาและอุปสรรคในดานการบริหารจัด
การศึกษาท่ีสําคัญ ๆ ดวยในขณะเดียวกัน เชน ควรจัดสรรงบประมาณปฏิรูปการศึกษา
ดานเด็กเล็กหรือปฐมวัยอยางเปนการเรงดวนและตองพัฒนาใหมีคุณภาพและทั่วถึงการ
ปฏิรูประบบบริหารจัดการรวมท้ังระบบงบประมาณ ท้ังในเรื่องเขตพื้นท่ีการศึกษาการ
กระจายใหเอกชน องคกรปกครองทองถิ่น ชุมชน องคกรตาง ๆ ใหมีสวนในการจัด
การศึกษาไดอยางหลากหลายและมีคุณภาพในทุกระดับ รวมทั้งอาชีวศึกษา วิทยาลัย
ชุมชน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ซ่ึงยังมีการพัฒนานอยกวาสายสามัญ
ศึกษา ท้ังน้ีเพ่ือใหเด็ก เยาวชน ประชาชน มีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยาง
ท่ัวถึงเพิ่มข้ึน 

4) การจัดการศึกษา ควรมุงตอบสนองความตองการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ คือ การผลิตแรงงานทั้งในสาขาท่ีเปนท่ีตองการในตลาดแรงงาน เชน ชางฝมือ 
นักวิชาชีพตาง ๆ และสาขาที่จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ เชน เกษตรกร 
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ผูประกอบอาชีพอิสระรายยอย ผูทํางานดานภาครัฐ และสังคม ประชาอยางใกลเคียงกับ
ความตองการ 

 ปจจุบันมีปญหาคนจบมหาวิทยาลัยท่ีวางงานเปนสัดสวนสูงข้ึน แต
แรงงานอาชีวะระดับกลางและระดับสูง (ปวช. และ ปวส.) ยังขาดแคลน นอกจาน้ีแลวการ
จัดการศึกษาควรมุงผลิตพลเมืองท่ีฉลาด สามารถปรับตัวและแกไขปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ได มีจิตสํานึกตระหนักถึงความจําเปนจะตองรวมมือกันทํางานเพ่ือสวนรวมอยาง
มีคุณธรรมควบคูไปกับความรูดวยในขณะเดียวกัน เราจึงจะสามารถลงทุนเร่ืองการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และมีสวนชวยแกปญหาและพัฒนาประเทศ
ไดดียิ่งข้ึน 

5) ปญหาคอขวดในการปฏิรูปการศึกษาท่ีสําคัญ คือ 1) ไมไดมีแรงผลักดันมา
จากภาคประชาชน และภาคการเมืองอยางจริงจังเปนเพียงการเสนอการปฏิรูปภายใน
กลุมผูบริหารในกระทรวง และนักวิชาการดานการศึกษาจึงเปนการปฏิรูปเพียงรูปแบบ 
เปนการปฎิรูปโดยระบบบริหารราชการแบบแกกฎหมายใชคําส่ังจากบนลงลาง จึงเปน
การเปล่ียนแปลงแบบเล็กนอยไมเกิดแนวคิดใหมและแรงผลักดันท่ีจะชวยใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนอยางขนานใหญท่ีดีข้ึนและแตกตางไปจากเดิม
อยางแทจริง 2) การขาดภาวะผูนําท่ีตระหนักถึงรากเหงาและความสําคัญของปญหาการ
ปฏิรูปการศึกษาอยางเปนระบบองครวมและรูจักจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหา 
เพ่ือกอใหเกิดแกนนําในการเปลี่ยนแปลงที่จะไปผลักดันการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบได 
3) ระบบคัดเลือกการบริหาร และการใหความดีความชอบ ครู อาจารยและบุคลากร ยัง
อยูภายใตระบบราชการแบบรวมศูนยท่ีเปนเร่ืองการใชอํานาจนิยมและการวิ่งเตนเสน
สายมากกวาระบบใหผลตอบแทนคนตามความสามารถอยางมีประสิทธิภาพ 4) 
ประสิทธิภาพการใชงบประมาณในแงการผลิตผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
โดยเฉพาะดานอาชีวศึกษา และในแงของคุณภาพของผูจบการศึกษาทุกระดับยังตํ่ากวา
หลายประเทศ  5) ระบบการประเมินผลและการสอบแขงขันเพ่ือรับการคัดเลือกเรียนตอ
มหาวิทยาลัย ยังเปนการสอบแบบปรนัยเพ่ือวัดความสามารถในการจดจําขอมูล ทําให
ขัดแยงกับแนวคิดปฏิรูปการเรียนรูแบบใหมท่ีเสนอวาควรใหผูเรียนไดหัดคิดหัดวิเคราะห
เปน 
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 ทางออกของปญหา  1) ลดขนาดและบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการลงดวย
การสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาโดยองคกรปกครองทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชนและ
องคกร อื่น ๆ  เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเปนสัดสวนสูงข้ึน 2) ปฏิรูปครู
อาจารย โดยการเพิ่มแรงจูงใจใหครูดีครูเกงอยูตอและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน พัฒนาครูท่ีมีแววและครูรุนใหมอยางเอาจริงเอาจังโดยตองกลาตัดสินใจแบบ
ผาตัดคัดครูท่ีมีคุณภาพตํ่าท่ีฝกอบรมใหมไดยากออกไป เชน ใหโยกยายไปทําธุรการ
หรือใหเกษียณกอนกําหนด 3) ปฏิรูประบบการจัดสรร และการจายงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรมมากข้ึน เชน จัดสรรใหสถานศึกษาในจังหวัดและอําเภอรอบ
นอก อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาเพิ่มข้ึน 4) ปฏิรูปการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยท่ัว
ประเทศเพื่อใหผูเรียนไดรับการกระตุนใหเรียนรูอยางสอดคลองกับการทํางานของสมอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 5) เปลี่ยนระบบการประเมินผลและสอบเขามหาวิทยาลัย
ใหม โดยวัดจากการคิดวิเคราะห เปน การมีความถนัดเฉพาะทางควบคูไปกับการเขาใจ
ภาพองครวม มีความฉลาดทางอารมณ ความฉลาดทางจิตสํานึกเพ่ือสวนรวมเพิ่มข้ึน 

6) ประสบการณของประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมช้ีวาการพัฒนา
การศึกษาและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหประเทศเหลาน้ัน
ประสบความสําเร็จมากกวาประเทศอ่ืน ๆ ประเทศไทยไดจัดสรรงบประมาณให
การศึกษาเปนสัดสวนสูง แตเปนการพัฒนาเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ ท้ังยังเปนการ
จัดการศึกษาอยางคับแคบ คือ จัดการศึกษาแบบแพคัดออก เพ่ือคัดคนสวนนอยไป
ทํางานรับใชระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เนนการเติบโตของธุรกิจเอกชน ไมได
มองการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจในความหมายกวางท่ีมุงพัฒนาคนทุก
คนตามศักยภาพของพวกเขาอยางเปนธรรม เพื่อพัฒนาคนท้ังประเทศใหมีความรู ความ
ฉลาดทางอารมณ มีบุคลิกนิสัยและจิตสํานึกท่ีดีพอที่จะไปพัฒนาตัวเอง ครอบครัว ชุมชน 
ประเทศใหเจริญรุงเรืองเปนธรรมและยั่งยืนได 

 การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยางกาวหนา เพ่ือระบบ 
องครวมได ตองปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและส่ือมวลชน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรักการ
อาน ใฝการเรียนรู คิดวิเคราะหเปน และสงเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อสรางองคความรู
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และเผยแพรใหคนทุกชนช้ันทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงและเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหคนแตละคนไดพัฒนาศักยภาพของเขาไดดีท่ีสุด องคกร



EF 303 419 

ชุมชนและประเทศไดเรียนรู ส่ิงท่ีดี เปนประโยชนตอตัวเองและสวนรวมมากท่ีสุด 
(วิทยากร  เชียงกูล, 2550, หนา 2-7) 

7.2 แนวโนมการศึกษาไทย  
 การพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  10  
(พ.ศ. 2550-2554)  ท่ีสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ. 2545-2559)  สําหรับ
เปนกรอบการพัฒนาการศึกษาขององคกร หนวยงานทางการศึกษา  โดยกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานไว  19  กลยุทธยอย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 138-
151)  ไดแก  

1. พัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
2. พัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. พัฒนาการอาชีวศึกษา 
4. พัฒนาการอุดมศึกษา 
5. พัฒนาการจัดการการศึกษานอกระบบ / นอกโรงเรียน  และการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
6. สงเสริมการจัดการศึกษาเฉพาะทาง 
7. พัฒนาการศึกษาเอกชน 
8. สงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
9. พัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
10. พัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่ประสบภาวะวิกฤตและภัยพิบัติ 
11. ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูท่ีดี  

ครูเกง และครูคุณธรรม 
12. พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตในบริบทของ

ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
13. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจัดสรรและระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 
14. พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  และเพิ่ม

ศักยภาพการแขงขันกับนานาประเทศ 
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15. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
16. พัฒนาการศึกษาเพ่ือสงเสริมระบบทรัพยสินทางปญญา 
17. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา 
18. พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ 
19. พัฒนากฎหมายการศึกษา 

 กําหนดเปาหมายเชิงคุณภาพ  และเชิงปริมาณไวดังน้ี 
1) เชิงคุณภาพ 

- ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา  เปนคนดี  มี 
คุณธรรม มีความรอบรู  มีความสามารถท้ังภาษาไทย  ภาษาสากล  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะในการคิด  วิเคราะห  มีระเบียบวินัย  ยึดม่ันในวิถี
ประชาธิปไตย  รักในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  มีจิตสาธารณะ  รักการ
ทํางาน  อนุรักษ  สรางเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม             
มีทักษะ  สามารถคนควาหาความรูและประกอบอาชีพเหมาะสมกับชวงวัยตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพทั้งดานสุขภาพ  รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  คุณธรรม  จริยธรรม  
มีความขยัน  ซ่ือสัตย  อดทนและมีวัฒนธรรม  มีภูมิคุมกันพรอมเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน  สามารถอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยาง
สมานฉันทและสันติสุข 
 -  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักของทุกระดับจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติสูงกวารอยละ  55 
 2)   เชิงปริมาณ:  ประชากรไทยมีการศึกษาเฉลี่ย  ดังนี้ 

 การศึกษาในระบบ 
 -  ประชากรกลุมอายุ  3-5  ป  ไดรับการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  

รอยละ  100 
 -  ประชากรกลุมอายุ  6-11  ป  ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  

รอยละ  100 
 -  ประชากรกลุมอายุ  12-14  ป  ไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  รอยละ  100 
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                     -  ประชากรกลุมอายุ  15-17  ป  ไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  รอยละ  75  โดยมีสัดสวนสายสามัญ:  สายอาชีวศึกษา  รอยละ  50:  50 
                     -  ประชากรกลุมอายุ  18-24  ป ไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา  รอย
ละ  37 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผูเรียนนอกระบบโรงเรียนที่เรียน
จนสําเร็จการศึกษาต้ังแตป  2550-2554  จํานวน  16  ลานคน 

       -  กําลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ัวไป  เพิ่มข้ึนเปนรอย 
ละ  60  และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ 
                      -  เพ่ิมสัดสวนการจัดการศึกษาระหวางรัฐและเอกชนเปนรอยละ  70: 
30 
                      -  เพ่ิมจํานวนนักศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาเปนรอยละ  20  
และ  10  ของผูเรียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ตามลําดับ 
                      -  สถานประกอบการรวมกับโครงการทวิภาคีและสหกิจศึกษารอยละ  
30 
                      -  ผูเรียนในศูนยการเรียน  ตามมาตรา  12  เพ่ิมข้ึน 
                      -  องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความพรอมเขามารวมจัดการศึกษา
สัดสวนสูงขึ้น 
                      -  มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหกับ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามากข้ึน  โดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอยละ  70  มี
ความเขมแข็ง  คลองตัว  และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 -  เด็กดอยโอกาสและเด็กพิการทุกคนมีโอกาสไดรับบริการการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพอยางตอเน่ืองท่ัวถึงภายในป  2544 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 

เพ่ือพัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูท่ีเช่ือมโยง
ความรวมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  และสถาบันการศึกษา 
 สาระสําคัญ: 

เรงรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรูสรางความตระหนัก  สํานึก
ในคุณคาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท  สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย  
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พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงความรวมมือของ
สถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางการศาสนา  และสถาบันการศึกษา  โดยกําหนด
ยุทธศาสตร  การดําเนินงานไว  4  ยุทธศาสตรยอย ไดแก 

1. ปลูกจิตสํานึก  สรางเจตคติ  ปรับพฤติกรรม 
2. ปรับกระบวนการเรียนรูหาตนแบบสืบทอด 
3. สรางภูมิตานทานโดยเครือขายขยายผล  บาน  สถาบันศาสนา   

สถานศึกษา  ชุมชน  และส่ือ 
4. กํากับ  ติดตาม  และประเมินผล 

 เปาหมาย:   
พัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี  มีความรู  และอยูดีมีสุข  กลุมเปาหมายแรก  

ไดแก  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษาในสถานศึกษา  15  ลานคน  เพื่อขยายผลสูสังคมวง
กวาง  ประชาชนที่อยูในการศึกษานอกระบบหรือท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตผานกระบวนการ
ศึกษาตามอัธยาศัย 

1. ยุทธศาสตรขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  (2550- 
2554) 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 

เพ่ือใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนคน  การจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ
การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผลเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเน่ือง 
 สาระสําคัญ: 

กระทรวงศึกษาธิการมุงพัฒนาสถานศึกษาในการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  สงผลสูการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผูเรียน  ผูบริหาร ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาอยางตอเน่ือง  โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 5  ยุทธศาสตร
ยอย  ไดแก 

1. การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. การพัฒนาบุคลากร 
3. การขยายผลและการพัฒนาเครือขาย 
4. การเผยแพรประชาสัมพันธ 
5. การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล 

 เปาหมาย: 
    กําหนดเปาหมายการดําเนินงานไว  3  ระยะ 
 1. ป  2550  กําหนดใหมีสถานศึกษาท่ีสามารถเปนแบบอยางในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไมตํ่ากวาจํานวน  80  โรง 
 2. ป  2551-2552  พัฒนาและขยายเครือขายสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกจังหวัดเปนจํานวน  800  โรง 

 3.  ป  2553-2554  พัฒนาใหสถานศึกษาสามารถนําหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารที่เหมาะสม
กับบริบทของแตละสถานศึกษาไดครบทุกโรงทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  ใหคนไทยเปนคน
ดี  มีความรู  และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะหอยางเปน
ระบบแกปญหาได  อันจะทําใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู  ท่ีมีคุณภาพ  และมี
ศักยภาพในการแขงขัน 
 สาระสําคัญ: 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหคนไทยมีคุณภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรู  ความสามารถ  มีศักยภาพ  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  อันจะนําไปสูการเพิ่ม
สมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก  โดยมียุทธศาสตรการดําเนินงาน  6  ยุทธศาสตรยอย  ไดแก 

1. การเตรียมความพรอมและพัฒนาการของผูเรียน 
2. การพัฒนาคุณภาพครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา 
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3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
4. การจัดระบบการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพ 
5. การสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา 
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 

 เปาหมาย: 
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายในป  2555  ไว  4  ขอ  ไดแก 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจากการ

ทดสอบระดับชาติ  คะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนรอยละ  10 
2. ผูจบการศึกษาอาชีวศึกษา  และการอุดมศึกษาเปนท่ีพึงพอใจของผูใช  

และมีงานทําภายใน  1  ป  หลังจากจบการศึกษามากข้ึนรอยละ  10 
3. สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพระดับดีในทุกระดับ/ประเภท  มากกวารอยละ  50 
4. อันดับความสามารถดานการศึกษาของไทยในระดับนานาชาติ  โดย

สถาบันพัฒนาการจัดการระหวางประเทศ  (IMD)  ไมเกินอันดับท่ี  35  ใน  60  ประเทศ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ  : 

กําหนดวัตถุประสงคดําเนินงานไว  5  ขอ  ไดแก 
       -  เพ่ือใหเด็ก  เยาวชนประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานดวยรูปแบบและกระบวนการเรียนรู
ท่ีสอดคลองกับความตองการ  วิถีชีวิต  สภาพแวดลอม  และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
       -   เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา  สถาบันการศึกษา  แหลงการ
เรียนรู  กับองคกรชุมชนและองคกรศาสนา  นําไปสูสังคมสันติสุขและประเทศชาติม่ันคง 
               -  เพื่อใหการประสานนโยบายการจัดการศึกษาลงสูการปฏิบัติไดอยางมี
เอกภาพและประสิทธิภาพ 
               -  เพ่ือใหกระบวนการจัดการศึกษาเปนสวนสําคัญสําคัญในการเสริมสราง
ความม่ันคง  สงเสริมความเปนไทยและความเปนชนชาติเดียวกัน 
 สาระสําคัญ:   
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เพ่ือพัฒนาการศึกษาท่ีบูรณาการไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น
และการวางยุทธศาสตรท่ีมุงตอบสนองความตองการที่หลากหลายของพื้นท่ี  โดยกําหนด
ยุทธศาสตร  6  ยุทธศาสตรยอยไดแก 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. การสงเสริมศาสนศึกษา 
4. การเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
5. การสงเสริมการศึกษาเพ่ืออาชีพและการมีงานทํา 
6. การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 

 เปาหมาย: 
     กําหนดกลุมเปาหมายและเปาหมายไว  7  ขอ ไดแก 
      - ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
              - ประชากรวัยแรงงานไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและไดรับการ
พัฒนาทักษะเพิ่มข้ึน 
              - ประชากรใชภาษาที่จําเปนตอการเรียนรูและการส่ือสารในชีวิตประจําวัน
มากข้ึน 
              - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก  ระดับชวงช้ันที่  1  ชวงช้ันที่  2  ชวงช้ัน
ท่ี  3  และชวงช้ันที่  4  สูงข้ึน 
              - ผูจบการศึกษาระดับอุดมศึกษามีงานทําเพิ่มข้ึน 
     -   จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐมีสัดสวนที่เพ่ิมข้ึน
ใกลเคียงกับสถานศึกษาเอกชน 
      -   สังคมมีความสมานฉันท  เกิดความสันติสุขและภาคภูมิใจในความเปนไทย
และความเปนชนชาติเดียวกัน 
 นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 

กําหนดวัตถุประสงคไว  4  ขอ  ไดแก 
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     -  เพ่ือใหมีแนวคิดและแนวทางรวมกันท้ังระดับชาติและทุกระดับในการ
สงเสริมสนับสนุนเด็กปฐมวัยทุกคนใหมีพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพของตน 
     -  เพ่ือใหกระทรวงศึกษาธิการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของนํานโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสูการปฏิบัติ  จึงไดดําเนินการจัดทําเปนยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ 
     -  เพ่ือเปนแนวทางในการเก็บขอมูล  ขอสนเทศการวิจัย  การติดตาม  และ
ประเมินผล 
     -  เพื่อใหการพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนสวนสําคัญของปฏิรูปการศึกษา 
 สาระสําคัญ:   

พัฒนาเด็กปฐมวัยชวงอายุ  0-5  ปทุกคนอยางมีคุณเติมศักยภาพ  โดยมี
ครอบครัวเปนแกนหลักและผูมีหนาท่ีดูแลเด็กและทุกภาคสวนของสังคมไดมีสวนรวมใน
การจัดการบริการและส่ิงแวดลอมท่ีดีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของทองถิ่นและการ
พัฒนาเด็กตามวัย  โดยกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงานไว  3  ยุทธศาสตรยอย
ไดแก 

1. การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. การสงเสริมพอแมและผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. การสงเสริมสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาปฐมวัย 

 เปาหมาย:   
กําหนดกลุมเปาหมายในการดําเนินการ  5  กลุมเปาหมาย  ไดแก 

 -  เด็กอายุ  0 – 5 ปทุกคน 
             -  พอแม  สมาชิกในครอบครัว  ผูเตรียมตัวเปน 
 -  ผูท่ีเกี่ยวของกับเด็กโดยตรง  ไดแก  ผูบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ครู  
ผูดูแลเด็ก  ผูเลี้ยงเด็ก  พี่เลี้ยงเด็ก  ผูสูงอายุท่ีดูแลเด็ก  แพทย  พยาบาล  นักจิตวิทยา  
นักสังคมสงเคราะห  เจาหนาท่ีสาธารณสุข ฯลฯ 
              -  ชุมชน  ไดแก  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกรชุมชนตาง ๆ  ผูนําทาง
ศาสนา  อาสาสมัครในรูปแบบตาง ๆ  กลุมอาชีพ  นักเรียน/เยาวชน ฯลฯ 
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              -  สั ง คม   ได แก   สถาบั นทา ง สั งคม   ส่ื อ มวลชน   สถา บัน วิ จั ย  
สถาบันการศึกษา  นักวิชาชีพ  และองคกรวิชาชีพตางๆ  องคกรของรัฐ  องคกรเอกชน  
องคกรธุรกิจ  องคกรระหวางประเทศ  ฯลฯ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ : 

กําหนดพันธกิจการดําเนินงานไว  4  ขอ  ไดแก 
              -  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ใหสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
              - ปรับปรุง  พัฒนา  ระบบการบริหารการศึกษาพิเศษ  ภายใตสภาพแวดลอม
ท่ีปราศจากอุปสรรคพรอมท้ังขับเคล่ือนสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
              -  สงเสริมการสรางองคความรูใหม  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและสงเสริม
ทักษะดานอาชีพโดยการวิจัย  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนใหคนพิการ
ประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได มีคุณธรรมและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
               - สงเสริม  สนับสนุนใหคนพิการ  ครอบครัวชุมชน  องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและองคกรเอกชนรวมกันพัฒนาและสรางองคความรูในการจัดการศึกษา 
 สาระสําคัญ: 
 กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน  4  ยุทธศาสตรยอยไดแก 

1. การขยายโอกาสและบริการทางการศึกษาใหแกคนพิการอยางทั่วถึง 
2. การสรางความเขมแข็งดานการบริหารจัดการใหแกหนวยงานที่จัด

การศึกษาสําหรับคนพิการอยางมีคุณภาพ 
3. การสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานคนพิการ 
4. สงเสริมสนับสนุนใหคนพิการ ครอบครัว  ชุมชน  องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  และองคกรเอกชนรวมกันพัฒนาและสรางองคความรูในการจัดการศึกษา 
 เปาหมาย:   

 กําหนดเปนเปาหมายประสงคในการดําเนินงาน  4  ขอ  ไดแก 
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 -  คนพิการไดรับโอกาสและการบริการทางการศึกษาในทุกระบบและรูปแบบ
ท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพตามสมรรถภาพสอดคลองกับความ
ตองการจําเปนของแตละบุคคล 
               -  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ  ดานหลักสูตรดานกระบวนการเรียนการ
สอน  ดานบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ  มีส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ และ
ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  มีสภาพแวดลอมท่ีปราศจากอุปสรรค 
               -  คนพิการไดรับการพัฒนาการศึกษาและทักษะการดํารงชีวิต  จนสามารถ
ประกอบอาชีพพ่ึงตนเองไดมีคุณธรรม  และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล 
               -  สถานศึกษา  คนพิการ  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และองคกรเอกชนรวมกันพัฒนาและสรางองคความรูในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรการแกปญหาและการพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค/พันธกิจ: 

        เพื่อแกปญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
พัฒนาการตามวัยของเด็กและเยาวชน 

สาระสําคัญ: 
        กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 2 ยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตรยอย 
ไดแก 

1. ยุทธศาสตรเฉพาะสําหรับประเด็นปญหาเรงดวน ประกอบดวย 3  
ยุทธศาสตรยอย ไดแก 

 1) ยุทธศาสตรการแกปญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนติดเกม 
 2) ยุทธศาสตรการแกปญหาพัฒนาเด็กและเยาวชนใชความรุนแรงและ 

ทะเลาะวิวาท 
 3) ยุทธศาสตรการแกปญหาดานการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน 
 2.  ยุทธศาสตรการแกปญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาพรวม
เปาหมาย: 
     กําหนดกลุมเปาหมายและเปาหมายสําคัญไว 3 ขอ ไดแก 

- มุงเนนใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต รูจักคิดวิเคราะห 
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เลือกสรรรับส่ิงท่ีเปนประโยชนตอตนเอง เขาใจ และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
              -    พัฒนาระบบกลไกท่ีเช่ือมโยงการศึกษาและวิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชน 
และสังคมเพ่ือการสงเสริมสนับสนุนใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินงานกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแก การปองปรามการขจัดปญหา การแกไข และการ
ฟนฟูเด็กและเยาวชนที่ประสบปญหา 
              -   พัฒนาครู บุคลากร และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของใหมีความรู 
ความสามารถ และทักษะในการแกปญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่คํานึงถึง
พัฒนาการดวย 

ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมจัดการศึกษาขององคกรทางสังคม 
วัตถุประสงค/พันธกิจ: 
      กําหนดพันธกิจไว จํานวน 4 ขอ ไดแก 
      -   ดําเนินการดานกฎหมาย เพ่ือเปดโอกาสใหบุคคล องคกรวิชาชีพตาม

มาตรา 12 มีสิทธิในการจัดศึกษาทางเลือกและเพื่อใหผูจัดการศึกษาไดรับสิทธิตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
        -  หน ว ย ง านภ า ค รั ฐ ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง ไ ด แ ก  ก ร ะท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 
กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงานสภาพอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กระทรวง
อุตสาหกรรมและอื่น ๆ รวมมือกันสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนยการ
เรียน 

      -   เสริมสรางพลังใหกับบุคคล องคกรตาม มาตรา 12 ในการจัดการศึกษา
ทางเลือกอยางเปนระบบตอเน่ืองและเช่ือมโยงกันเปนเครือขาย เพ่ือระดมทรัพยากรจาก
ทุกภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
                -   สรางความรู ความเขาใจ และความตระหนัก ในสิทธิท่ีจะไดรับในการจัด
การศึกษาของศูนยการเรียนแกบุคคล องคกรตามมาตรา 12 

 
สาระสําคัญ: 
      กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 4 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 

1. เรงจัดทําและบังคับใชกฎกระทรวง แนวปฎิบัติระเบียบตาง ๆ ท่ี 
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เกี่ยวของ เพ่ือเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคมมีสิทธิจัดศูนยการเรียน และดําเนินการ
ใหผูจัดการศึกษาไดรับสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งเปนการระดมทรัพยากรจาก
ทุกภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 2.  จัดโครงสรางและการบริหารจัดการใหเอื้อตอการจัดศูนยการเรียน และ
สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยการเรียน และสงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนยการเรียนในรูปแบบเครือขาย 

3.  สงเสริม สนับสนุน ศูนยการเรียนใหจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
มาตรฐานชาติมีประสิทธิภาพและมีความแพรหลาย รวมท้ังเช่ือมโยงไดกับโรงเรียนทั่วไป
เพ่ือระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนในสังคม 
 4.  สงเสริม สนับสนุนใหมีการกํากับ ติดตามประเมินผลองคกรตาง ๆ ท่ีรวม
จัดศูนยการเรียน เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด 

เปาหมาย:  
        กําหนดเปาหมายท่ีสําคัญไวดังน้ี 
                    ภายในป 2554 ผูรับบริการจากศูนยการเรียนทุกคนไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและบุคคล องคกรตามมาตรา 212 ท่ีพรอมและ
ประสงคจะจัดศูนยการเรียนไดรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      วัตถุประสงค/พันธกิจ: 
               กําหนดพันธกิจไว 2 ขอ ไดแก 

 -  สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนใหมีสวนรวมจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 -  ติดตาม ตรวจสอบและกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ี           

กําหนด 
  สาระสําคัญ: 
       กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 5 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 
                    1.  กําหนดมาตรการของภาครัฐท่ีชัดเจนและเปนรูปธรรมเพื่อเพิ่ม
สัดสวนผูเรียนภาคเอกชนใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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          2. สนับสนุนดานการเงินแกสถานศึกษาเอกชนใหเหมาะสมและเปน
ธรรม 
           3. ลดหยอนหรือยกเวนภาษีและใหสิทธิประโยชนแกสถานศึกษาเอกชน 
           4. สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
           5. ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎระเบียบที่ เปนอุปสรรคตอการจัด
การศึกษาเอกชน 

เปาหมาย  :  
    กําหนดสัดสวนภาคเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีสัดสวนผูเรียน

ภาคเอกชนระดับ/ประเภทการศึกษาตาง ๆ ดังน้ี 
-  ระดับประถมศึกษา ไมนอยกวารอยละ 23 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไมนอยกวารอยละ 17 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ) ไมนอยกวารอยละ 15 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา)ไมนอยกวารอย 42 

ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
วัตถุประสงค/พันธกิจ: 
      กําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน โดยมีเปาประสงคยอยในการ 

ดําเนินงานไว 3 ขอ ไดแก 
      -   เพ่ือพัฒนาระบบวางแผนในโรงเรียนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

จังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบตอสภาพท่ีการศึกษาหลากหลายและเพื่อเปน
กลไกท่ีจะประกันโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

-    เพ่ือพัฒนาระบบบริการ ระบบการเรียนการสอน มาตรฐานอัตรากําลัง 
และมาตรฐานโรงเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

- เพ่ือระดมทรัพยากรและความรวมมือจากชุมชนและหนวยงานภาครัฐ 
เอกชนเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

สาระสําคัญ: 
      กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 4 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 

 1. พัฒนาระบบวางแผนและการบริการจัดการ 
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  2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการเรียนการสอนและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 3. เสริมสรางความพรอมและความเขมแข็งของโรงเรียน 
 4. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
 เปาหมาย: 

      แผนยุทธศาสตรจะมีระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป ต้ังแตป 2551-2553 ดังน้ี 
 -  ระยะที่ 1: ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 

 เปนระยะเวลาพัฒนาระบบวางแผน ระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียน
การสอนและทําความตกลงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในเรื่องมาตรฐาน หลักเกณฑ
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ดําเนินการนํารองตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กท่ี
มีประสิทธิภาพใน 182 เขตพื้นที่การศึกษา (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) พื้นท่ีละ 1-3 ตําบล 
โดยจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเขารวมการนํารอง 800 โรง 

-   ระยะที่ 2: ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552  
 ดําเ นินการนํารองตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ท่ี มี

ประสิทธิภาพใน 182 เขตพื้นที่การศึกษา (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาละ 10 โรง รวม 1,750 โรง 

     -   ระยะที่ 3: ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 เปนการขยายผลไปยัง 182 
เขตพื้นที่การศึกษา แหงละ 1 อําเภอ ประมาณวาจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเขารวมโครงการ 
4,000 โรง จากนั้นจะประมวลผลการดําเนินงานเพื่อปรับยุทธศาสตร และเสนอแผน
ดําเนินการในโรงเรียนที่เหลือเพ่ือเสนอรัฐบาลตอไป 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนใน
พระราชดําริ 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 
        กําหนดเปนเปาประสงคในการดําเนินงานไว 3 ขอ ไดแก 
    -   นักเรียนในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในพระราชดําริทุกคน
ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามแนวพระราชดําริ 
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  -   ผูบริหาร  ครู   และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
และโรงเรียนในพระราชดําริ เปนผูนําทางวิชาการและเปนแบบอยางในการจัดการศึกษา 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเต็มศักยภาพ 
  -   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในพระราชดําริทุกโรงไดรับการ
พัฒนาใหมีความพรอมในดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ มีความสมบูรณตามมาตรฐานโรงเรียนและ
พัฒนาสูความเปนเลิศ 
 สาระสําคัญ: 
  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเจริญพระชนมพรรษา 80 
พรรษา ในป 2550 โดยจัดโรงเรียนเปน  3 กลุม   กลุมท่ี 1 กลุมกําลังพัฒนาสูมาตรฐาน   
กลุมท่ี 2 กลุมพัฒนาความเปนเลิศ กลุมท่ี 3 กลุมท่ีมีมาตรฐานสูง โดยกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน 4 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 

1. พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะตามแนวพระราชดําริ 
2. พัฒนาผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ปรับสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
4. พัฒนากลไกในการประสาน  สงเสริม  และขยายผลการพัฒนาความเปน

เลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในพระราชดําริ 
 เปาหมาย: 
  กําหนดเปาหมายในการพัฒนาตามสภาพความพรอมของโรงเรียนทั้ง 3 กลุม 
ไว 3 เปาหมาย ดังน้ี 
  -  ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในกลุมกําลังพัฒนาใหเขาสูมาตรฐาน 
  -  เสริมความเขมแข็งของโรงเรียนท่ีมีคุณภาพดีใหพัฒนาสูความเปนเลิศและ
เปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการและศูนยขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา 
  -  สรางความเปนเลิศใหโรงเรียนในกลุมท่ีมีมาตรฐานสูงและขยายผลสู
โรงเรียนอื่น 
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 ยุทธศาสตรและมาตรการในการนําประเทศไทยเขาสูสังคม–เศรษฐกิจ
ฐานความรู 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 

กําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานไว 2 ขอ ไดแก 
  -  เพ่ือเปนกรอบแนวทางและกลไกในการนําประเทศไทยใหเขาสูสังคม- 
เศรษฐกิจฐานความรูและเพ่ิมความสามารถในการแขงข้ันอยางยั่งยืน 
  -  เพ่ือประสานการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําประเทศ
ไทยเขาสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรูใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางบูรณาการ 
 สาระสําคัญ: 
  มุงพัฒนาประเทศไทยใหกาวเขาสูสังคม-เศรษฐกิจฐานความรู โดยเนนให
ประชาชนสามารถเขาถึงความรูไดอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และใช
ความรูเปนฐานในการดําเนินชีวิต การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังนํามาใช
ประโยชนในการพัฒนาประเทศ เพ่ือกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางสังคมเศรษฐกิจ  และเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงาน 5 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 
  1. พัฒนาเทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสาร 
  2. สงเสริมใหเกิดแรงจูงใจในการวิจัย ประดิษฐ คิดคน และจดสิทธิบัตร 
  3. สงเสริมใหนําความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใชประโยชนเชิง
พาณิชย 
  4. สนับสนุนดานการเงิน การคลัง และการลงทุนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
  5. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนแรงงานความรู และเปนผูสรางองคความรู 
 เปาหมาย: 
  กําหนดเปาหมายการดําเนินการไว 6 ประการ ไดแก 
  -  ประชาชนสามารถเข าถึ งอินเตอร เ น็ตไดอย าง ท่ัวถึ ง  มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และมีราคาเหมาะสมมากข้ึน 
  -  มีการวิจัย ประดิษฐคิดคน และจดสิทธิบัตรเพิ่มข้ึน 
  -  มีการนําความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมท้ังผลการวิจัยและพัฒนา 
มาใชประโยชนเพ่ิมข้ึน 



EF 303 435 

  -   มีกลไกสนับสนุนดานการเงิน การคลัง และการลงทุน เพื่อการสราง 
พัฒนา และการประยุกตใชความรูเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
  -   มีการสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนแรงงานความรูและเปน
ผูสรางและพัฒนาองคความรูเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  -   มีกลไกผลักดันยุทธศาสตรมาตรการสูการปฏิบัติใหบังเกิดสัมฤทธิ์ 
 ยุทธศาสตรการอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 
  เพื่อเปนยุทธศาสตรเชิงรุกไปสูอนาคตในการช้ีนําทิศทางและเปาหมายการ
พัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาว รวมท้ังเปนแผนแมบทกํากับแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษา
ระยะ 5 ป รวม 3 แผน ไดแก แผนฉบับท่ี 10-12 
 สาระสําคัญ: 
  ยุทธศาสตรการอุดมศึกษาระยะยาว 5 ป ออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการ
และองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร (Strategic 
Direction) ประกอบดวยสาระหลัก 2 สวน ไดแก 

1. ภาพอนาคตที่จะมีผลกระทบตอโลก ประเทศ และอุดมศึกษา มี 7  
ประเด็น 

1) ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร 
2) พลังงานและส่ิงแวดลอม 
3) การมีงานทําและตลาดนัดแรงงานในอนาคต 
4) การกระจายอํานาจการปกครอง 
5) การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง 
6) เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต 
7) เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ประเด็นทิศทาง และนโยบายของยุทธศาสตรอุดมศึกษาระยะยาว มี 9  
ประเด็น 

1) รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น ๆ 
2) การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน 
3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
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4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการ 
แขงขันของประเทศ 

5) การเงินอุดมศึกษา 
6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
7) เครือขายอุดมศึกษา 
8) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 

ภาคใต 
9) โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู   

 เปาหมาย: 
  เพ่ือยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสราง
ความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน    
สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน   
การกํากับมาตรฐานและเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 
 ยุทธศาสตรการแกไขปญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 วัตถุประสงค/พันธกิจ: 
  กําหนดพันธกิจในการดําเนินงานไว 4 ขอ 
  -   ดําเนินการแกไขปญหาหน้ีสินครูอยางเปนระบบ ครบวงจร โดยเนน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหการแกไขปญหาหน้ีสินไดผลเปนรูปธรรม 
  -   สงเสริมสนับสนุนและกําหนดมาตรการพรอมท้ังแนวทางปองกันปญหา
หน้ีสินใหกับครูอยางเปนระบบท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
  -   พัฒนาระบบกลไกการบรหิารจัดการและสนับสนุนการดําเนินการ 
  -   สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูดวยการพัฒนาตนเองและกลุม 
ตลอดจนยกยองและผดุงเกียรติครูท่ีสามารถแกไขปญหาหน้ีสินและเปนแบบอยางในการ
ดําเนินชีวิต 
 สาระสําคัญ: 
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  ครูทุกคนจะไดรับการพัฒนาทางวิชาชีพและการบริหารจัดการการเงิน ผูท่ีมี
หน้ีสินสามารถปลอดภาระหนี้สินไดอยางถาวรและมีความสุข ผูท่ีไมมีหน้ีสินจะสามารถ
ปองกันการกอหน้ีสิน จะทําใหมีความม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถปฏิบัติงานใน
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน 
 เปาหมาย: 
  กําหนดกลุมเปาหมายและเปาหมายไว 3 ขอ ไดแก 
  -  ครูท่ีมีหน้ีสินท้ังในและนอกระบบ ซ่ึงลงทะเบียนเขารวมโครงการแกไข
ปญหาหน้ีสิน จํานวน 131,217 คน จะไดรับการแกไขปญหาหน้ีสินใหลุลวงไดภายในป 
2550 จํานวนรอยละ 70 ของผูลงทะเบียน และไดรับการแกไขภายในป 2551 อีกรอยละ 
30 ของผูลงทะเบียน นอกจากน้ีคาดวาจะมีครูมาลงทะเบียนเพิ่มเติม จํานวน 50,000 คน 
จะสามารถแกไขปญหาในสวนที่มาลงทะเบียนเพิ่มเติมไดภายในป 2551 ซ่ึงจะทําใหครู
สามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในทุก ๆ ดาน 
  -  ครูไดรับการสนับสนุนใหรวมตัวกันเปนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางนอย 181,217 คน หรือประมาณ 10,000 กลุม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ชวยเหลือดูแลสมาชิกกลุมใหรูจักงานแผนและบริหารการเงิน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภค การลดรายจาย การเพิ่มรายได และออมเงิน โดยมีกลุมครูท่ีมีผลงานผานเกณฑ
มาตรฐานและไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางไดไมนอยกวารอยละ 60 
  -   องคกรเครือขายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของพัฒนาระบบงานที่จะสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร มีแผนในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดและมี
กลไกการประสาน กํากับ ติดตามแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถแกไขปญหา
หน้ีสินไดอยางลุลวง และปองกันการสรางหน้ีสิน 
 เรื่องที่อยูระหวางเตรียมนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
 1. ยุทธศาสตรการแกปญหาและพัฒนาครู 
  วัตถุประสงค/พันธกิจ: 
  -   เพ่ือใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ใหหลักการสรางองคความรูใหมไดดวย
ตนเอง บนพ้ืนฐานองคความรูเดิมสัมพันธกับทฤษฎีการเรียนรูผูใหญ เพ่ือมุงหวังใหการ
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บริหารจัดการของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเขมแข็ง ทําใหการปฏิรูป
การเรียนรูของผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษาชาติ ใชรูปแบบการพัฒนา 4 ข้ันตอน ไดแก 

-   ข้ันเตรียมความพรอม 
-   การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเขม 
-   การเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงาน 
-   การสัมมนาหลังการเรียนรู 

 สาระสําคัญ: 
  กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานไว 3 ยุทธศาสตร ไดแก 
  1. การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. การแกไขปญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3. การฟนฟูองคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ดวยการเพิ่มรายไดใหแกองคการ การ
สรางมูลคาเพิ่มของทรัพยสิน ลดรายจายและลดภาระหน้ีสิน 
 เปาหมาย: 
  กําหนดกลุมเปาหมายในการดําเนินงานไว 4 กลุม ไดแก 
  -   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 185 เขต 
  -   สถานศึกษาจํานวน 610 โรง มีการพัฒนาผูดําเนินการพัฒนา (Train the 
Trainer) 
  -   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ครูแกนนําและ
ศึกษานิเทศก จํานวน 11,798 คน 
  -   ผูบริหารโรงเรียนเอกชน จํานวน 91 คน 
  -   กลุมพันธมิตรทางการคา 
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	หมายเหตุ – พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
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