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(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชำ)

 “ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  

จันทร์โอชา)” เป็นหนังสือด้ำนกำรศึกษำของส�ำนักงำนเลขำธิกำร	

สภำกำรศึกษำ	 ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ให้แก่หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ	

และท่ีเก่ียวข้อง	 รวมถึงผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียทำงกำรศึกษำและ	

ประชำชนทั่วไป	 ได้น�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรประยุกต์ต่อยอด		

และสร้ำงแนวทำงพัฒนำกำรศึกษำทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับ	

ประเทศ	 โดยสำระส�ำคัญของหนังสือได้มำจำกกำรสังเครำะห์	

ข้อมูลจำกรำยกำร	 “คืนควำมสุขให้คนในชำติ”	 ซึ่งเปรียบเสมือน	

รำยกำรนำยกรัฐมนตรีพบประชำชน	 ซึ่งออกอำกำศทำงโทรทัศน์	

รวมกำรเฉพำะกิจแห่งประเทศไทย	 ทุกคืนวันศุกร์	 เวลำประมำณ		

๒๐.๑๕	 น.	 รวบรวมและสังเครำะห์ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี	 ๖	 มิถุนำยน		

๒๕๕๗	 ถึงวันท่ี	 ๒๒	 พฤษภำคม	 ๒๕๕๘	 เป็นกำรสะท้อนมุมมอง	

ของนำยกรัฐมนตรีถึงปัญหำกำรศึกษำในมิติต่ำงๆ	 ทั้งในด้ำน	

คุณภำพ	 มำตรฐำนและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ	 ตลอดจน	

ปัญหำส�ำคัญท่ีชี้ชัดว ่ำประเทศไทยยังมีควำมเหลื่อมล�้ำทำง	

กำรศึกษำ	 พร้อมทั้งได้เสนอแนะวิธีกำรแก้ปัญหำกำรศึกษำ		

และนโยบำยด ้ำนกำรศึกษำที่มีควำมเชื่อมโยงและส ่งผลดี	

ต่อกำรพัฒนำประเทศด้ำนต่ำงๆ	 อันน�ำไปสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ		

๘	 ประเด็นหลัก	 คือ	 ๑)	 พัฒนำคุณภำพผู ้เรียนและส่งเสริม	

กำรเรียนรู ้	 	 ๒)	 ลดควำมเหล่ือมล�้ำทำงกำรศึกษำ	 และยกระดับ	

ค�าชี้แจง



ปฏิรูปกำรศึกษำเพื่ออนำคตประเทศไทย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

มำตรฐำนกำรศึกษำ	 ๓)	 ขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ		

๔)	 พัฒนำครู	 ๕)	 ผลิตและพัฒนำก�ำลังคนเพื่อรองรับกำรพัฒนำ	

ประเทศ	 ๖)	 เตรียมควำมพร ้อมเข ้ำสู ่ประชำคมอำเซียน		

๗)	 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ	

และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และ	 ๘)	 ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำล	

ในวงกำรกำรศึกษำ

	 หลังจำกเผยแพร่หนังสือเล่มนี้ไปสู่กลุ ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ	 มีผล	

ตอบรับกลับมำยังส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำโดยสรุปว่ำ	

เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและที่เกี่ยวข้อง	

ทำงกำรศึกษำ	 มีสถำบันกำรศึกษำอีกหลำยแห่งที่มีควำมสนใจ	

และต้องกำรหนังสือ	 ได้ขอควำมอนุเครำะห์มำยังส�ำนักงำน	

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำเพื่อขอรับหนังสือส�ำหรับน�ำไปใช ้	

ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	

เพื่อเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถให้แก่ผู ้ เรียน	 ที่ส�ำคัญ	

มีควำมเห็นว่ำเป็นองค์ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำที่ผู ้ประกอบวิชำชีพ	

ทำงกำรศึกษำจ�ำเป็นต่อกำรน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำไทย	

	 เหตุนี้	 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำจึงได้จัดพิมพ์เพิ่มเติม	

เป็นครั้งที่	 ๒	 และสังเครำะห์ข้อมูล	 จำกรำยกำร	 “คืนควำมสุขให้คน	

ในชำติ”	 เพิ่มเติมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวำคม	 ๒๕๕๘	 โดยสรุป	

ประเด็นส�ำคัญ	 จำกมุมมองของนำยกรัฐมนตรีที่มีต่อกำรพัฒนำ	

กำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ	หลำยประเด็นคือ	

	 ประเด็นแรก ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา (๑)	 ต้องระบุปัญหำ	

กำรศึกษำในปัจจุบันและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของปัญหำให้ชัดเจน		
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(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชำ)

และผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้องต้องแสวงหำจุดร่วมของวิธีกำรแก้ปัญหำ	

และบูรณำกำรร่วมกันให้ได้	 (๒)	 ระบบกำรศึกษำต้องให้ควำม	

ส�ำคัญกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตั้งแต่เด็กเล็กโดยเฉพำะช่วง		

๓	 ขวบแรก	 ที่สมองพัฒนำเต็มที่	 และพัฒนำอย่ำงเป็นองค์รวม	

ทุกมิติทั้งด้ำนกำย	 จิต	 สังคม	 และปัญญำ	 ใช้ทฤษฎีกำรศึกษำ	 4H		

(Head	Heart	Hand	Health)	ให้เหมำะกบัช่วงวยั	ส่งเสรมิให้	“เดก็สมองดี  

มีคุณธรรม มีทักษะ และมีสุขภาพแข็งแรง”	 เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ	

กำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวันและกำรใช้ชีวิตในกำรท�ำงำน	 จึงต้องคิดหำ	

วิธีกำรให้เด็กไทยมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง	 ไม่เครียด	 ไม่ถูกกดดัน		

และโจทย์ส�ำคัญท�ำอย่ำงไรจึงจะมีปัญญำ	 “คิดเป็น	 คิดสร้ำงสรรค์”		

(๓)	 กำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้	 ต้องพัฒนำเด็กไทยมำกกว่ำ	

ให้มีควำมรู ้	 ต้องให้มีทักษะกำรท�ำงำนร่วมกัน	 (Teamwork)		

เห็นคุณค่ำของควำมสำมัคคี	 ให้มีแนวคิดและเตรียมควำมพร้อม	

ในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก	 และมีทักษะ	

ควำมสำมำรถในกำรส่งเสริมและพัฒนำประเทศได้ในทุกมิต	ิ	

(๔)	 กำรน้อมน�ำแนวคิดแนวทำงตำมแนวพระรำชด�ำริของพระบำท	

สมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว	 มำใช้ทำงกำรศึกษำ	 ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติ	

อย่ำงง่ำยๆ	 	 คือ	 ท�ำอย่ำงไรให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู	 สอนอย่ำงไร	

ให้เด็กมีน�้ำใจต่อเพื่อน	 ไม่ให้แข่งขันกันเอง	 แต่แข่งขันกับตัวเอง		

และเสริมสร้ำงวิธีคิดให้เด็กที่ เรียนเก่งกว่ำสอนเพื่อนที่ เรียน	

ช้ำกว่ำอ่อนกว่ำ	 และ	 (๕)	 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรต่ำงๆ		

ด้ำนกำรศึกษำ	 ควรเน้นกำรประเมินเชิงคุณภำพ	 มิใช่ประเมิน	

เฉพำะเชิงปริมำณ	รวมทั้งต้องให้เด็กมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลด้วย
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	 ประเด็นที่สอง ข้อเสนอด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

(๑)	 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ต้องบูรณำกำรวำงแผนและท�ำงำน	

ร่วมกันของทุกกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ในทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง		

ทั้งภำคกำรศึกษำ	 ภำคเศรษฐกิจ	 ภำคกำรลงทุน	 กำรตลำดและ	

ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนทั้งในประเทศและภูมิภำคต่ำงๆ		

ของโลก	 ภำคสังคมและบริกำร	 ต้องร่วมคิด	 ร่วมวำงแผนและ	

ก�ำหนดนโยบำยเพื่อกำรผลิต	 พัฒนำและใช้แรงงำนให้เพียงพอ		

เหมำะสม	 และสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ	

ประเทศ	 ที่ส�ำคัญอย่ำงย่ิงทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ำใจทิศทำง	

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ	 และด�ำเนินกำรตำมแผน	

ไปพร้อมๆ	 กัน	 ตอบรับเป้ำหมำยในเรื่องเดียวกัน	 และต้องมอง	

ให้ครอบคลุมในทุกช่วงวัย	 หรืออำจด�ำเนินกำรไปในแต่ละช่วงวัย	

แต่ต้องเชื่อมโยงต่อเนื่องในทุกวัยให้ได้	 (๒)	 ก�ำหนดเป้ำหมำย	

ปลำยทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในสำขำต่ำงๆ	 ในแต่ละ	

ช่วงปีเพื่อรองรับอนำคตประเทศให้ชัดเจน	 รวมถึงเป้ำหมำย	

กำรพัฒนำคุณลักษณะของคนไทยให้ชัดเจน	 ทั้งกำรเพิ่มศักยภำพ		

เพิ่มประสบกำรณ์	 เพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน	 กำรพัฒนำวิชำชีพ	

และนวัตกรรมใหม่ๆ	 กำรพัฒนำสังคมและขีดควำมสำมำรถ	

ในกำรแข่งขันของประเทศ	 (๓)	 สถำบันกำรศึกษำทั้งระดับ	

อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำทั้งรัฐและเอกชน	 ต้องวำงแผนชัดเจน	

ด้ำนกำรผลิตก�ำลังคนสำขำต่ำงๆ	 และจ�ำนวนกำรผลิตเพื่อป้อน	

เข้ำสู ่ตลำดแรงงำน	 เรียนจบแล้วมีงำนท�ำทันที	 อำทิ	 กำรเตรียม	

แรงงำนมีฝีมือ	 สำขำช่ำงต่ำงๆ	 เครื่องยนต์	 ไฟฟ้ำ	 ชิ้นส่วนยำนยนต์		



นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี

(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชำ)

อิเล็กทรอนิกส์	 พำณิชย์นำวี	 ขนส่งระบบรำง	 ปิโตรเคมี	 แม่พิมพ์		

เทคโนโลยีอำหำรปลอดภัย	 เป็นต้น	 ร่วมกับสถำนประกอบกำร	

และเปิดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง	 โดยอยู ่	

บนแนวคิดควำมเหมำะสมกับศักยภำพกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ	

และอุตสำหกรรมท่ีแตกต่ำงกันในแต่ละพื้นที่ด้วย	 (๔)	 สถำบัน	

กำรศึกษำในพื้นที่ต ้องสร้ำงควำมเชื่อมโยงและเป็นเครือข่ำย	

ที่จัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ืองในทุกระดับกำรศึกษำเพื่อรองรับคนใน	

ท้องถิ่น	 ภำยใต้แนวคิด	 “เรียนและท�ำงำนในท้องถ่ินเพ่ือพัฒนำ	

ท้องถิ่นของตนให้ดีขึ้น”

	 จำกมุมมองของนำยกรัฐมนตรีที่ ให ้ข ้อเสนอแนะต ่อ	

กำรพัฒนำกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์	 หน่วยงำน	

ได้น�ำสู ่กำรปฏิบัติและเกิดผลดีตำมมำ	 เช่น	 มีควำมร่วมมือกับ	

มิตรประเทศในกำรส่งนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง		

(ปวส.)	 ไปฝึกงำนในหลักสูตรต่ำงๆ	 เพื่อสร้ำงควำมพร้อมรองรับ	

กำรพัฒนำประเทศ	 หรือจัดให้มีระบบ	 “ทวิศึกษำ”	 ให้กว้ำงขวำงข้ึน	

ในระดับกำรเรียนสำยสำมัญควบคู่กับสำยอำชีพ	 เมื่อเรียนจบแล้ว	

ก็จะได้รับทั้ง	 ๒	 วุฒิ	 สำมำรถท�ำงำนได้ทันที	 โดยรัฐสนับสนุน	

ค่ำเล่ำเรียนและอุปกรณ์ประจ�ำตัว	 หรือกำรพัฒนำนวัตกรรม	

กำรจัดกำรเรียนรู ้ เพื่อพัฒนำควำมรู ้	 ทักษะ	 สมรรถนะและ	

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทย	 และอีกหลำกหลำย	

กำรด�ำเนินงำนโครงกำรท่ีเกิดผลดีต่อกำรศึกษำของประเทศ



ปฏิรูปกำรศึกษำเพื่ออนำคตประเทศไทย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นำยกมล	รอดคล้ำย

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

	 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ		

“ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  

จันทร์โอชา)”	 ครั้งที่	 ๒	 ขึ้น	 เพื่อเผยแพร่ไปสู ่หน่วยงำนทำง	

กำรศึกษำในทุกระดับทุกประเภทให้ครอบคลุมทั่วประเทศ		

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรรวมพลัง	 เพ่ือน�ำไปสู ่กำรปฏิบัติในกำร	

ขับเคล่ือนกำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู ้	 ให้ไปสู	่

วิสัยทัศน์ของประเทศ	“การศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย มั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน”



นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี

(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชำ)

                        สารบัญ
	 																																																																																						หน้ำ

ค�าชี้แจง 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร  ก	–	ฉ
บทน�า	 	 	 ๑
มุมมองและนโยบายนายกรัฐมนตรี : ปฏิรูปการศึกษา 
เพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	 ๙

	 ประเด็นหนึ่ง  : พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรเรียนรู้	 ๑๐

	 ประเด็นสอง  :  ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ	และยกระดับ	 ๒๙

	 	 	 	 	 	 มำตรฐำนกำรศึกษำ	

  ประเด็นสาม  :  ขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ	 ๓๖

	 ประเด็นสี่  :  พัฒนำครู	 ๔๐

		ประเด็นห้า  :  ผลิตและพัฒนำก�ำลังคนเพื่อรองรับ	 ๔๓

	 	 	 	 	 	 กำรพัฒนำประเทศ	

	  ประเด็นหก  :  เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน	 ๕๘

		ประเด็นเจ็ด  :  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน	 ๖๑

	 	 	 	 	 	 ในกำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรเรียนรู้

	 	 	 	 	 	 ตลอดชีวิต	

		ประเด็นแปด  :  ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในวงกำรกำรศึกษำ	 ๖๖

	คณะผู้จัดท�า	



ปฏิรูปกำรศึกษำเพื่ออนำคตประเทศไทย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

บทสรุปผู้บริหาร
	

	

	 การศึกษาเป็นหวัใจของชาต ิเป็นกำรสร้ำงและพฒันำคนเพือ่อนำคตของ	

ประเทศ	 นับเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ต้องผลักดันเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทย	

มีควำมมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 โดยภำพรวมของกำรศึกษำไทยในปัจจุบันยังเป็น	

ปัญหำมำก	 โดยเฉพำะภำพสะท้อนคุณภำพของเด็กไทย	 เป็นควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน	

ต้องมีกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคนอย่ำงยั่งยืน	 นำยกรัฐมนตรี	 (พลเอก		

ประยุทธ์	 จันทร์โอชำ)	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรศึกษำมำก	 มีกำรหยิบยกประเด็น	

กำรศึกษำเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ	 มำกล่ำวถึงเกือบทุกครั้ง	

ผ่ำนรำยกำร	 “คืนควำมสุขให้คนในชำติ”	 ที่ออกอำกำศทำงโทรทัศน์รวมกำร	

เฉพำะกิจแห่งประเทศไทย	ทุกคืนวันศุกร์	 เวลำประมำณ	๒๐.๑๕	 น.	 ซึ่งตลอด	

ระยะเวลำกว่ำ	 ๑	 ปี	 ท�ำให้มองเห็นภำพปัญหำและข้อเสนอทำงออกท่ีเป็น	

นโยบำยในกำรพฒันำกำรศกึษำไทย	จงึด�ำเนนิกำรรวบรวมและวเิครำะห์สงัเครำะห์	

ข้อมูลเพื่อสะท้อนมุมมองนำยกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ	

เพื่ออนำคตประเทศไทย	 มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 ส�ำหรับน�ำไปใช้ประโยชน์	

ในกำรวำงแผนและก�ำหนดทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำไทยในปัจจุบันและ	

อนำคต	โดยมีประเด็นหลักๆ	ทำงกำรศึกษำ	ดังนี้

	 ๑)	 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้	 ระบบกำรศึกษำและ	

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ต้องมีเป้ำหมำยชัดเจนเพื่อสร้ำงคนไทยและสังคม	

ไทยให้เข้มแข็ง	 มีคุณภำพ	 โดยกำรจัดกำรศึกษำสำมำรถจัดได้หลำยๆ	 รูปแบบ		

หลำยๆ	 แนวทำง	 ให้เป็นกลไกของกำรแสวงหำควำมรู้สิ่งต่ำงๆ	 และบ่มเพำะให	้

สำมำรถเรียนรู ้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 หลักสูตรกำรศึกษำ	

ควรปรับปรุง	 พัฒนำ	 และน�ำไปใช้ให้เกิดผลผลิตตรงตำมเป้ำหมำย	 โดยหลักสูตร	

ขก
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(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชำ)

แต่ละระดับต้ังแต่เล็กจนโตควรให้มีควำมต่อเนื่องกัน	 ท้ังกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน		

กำรศึกษำต่อในระดับอำชีวศึกษำ	 และมหำวิทยำลัย	 เมื่อจบกำรศึกษำ	

แล้วมีงำนท�ำ	 มีอำชีพและมีรำยได้	 หลักสูตรกำรศึกษำควรก�ำหนดวิชำเรียน	

ให้น้อยลงให้เหมำะกับวัยของเด็ก	 เน้นกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ	 ไม่ใช่เน้นปริมำณ		

รวมถึงควรเป็นหลักสูตรที่มีกำรปรับพื้นฐำนของเด็กให้เท่ำกันก่อน	 และเมื่อ	

ถึงเวลำที่เหมำะสมของเด็ก	 ก็เปิดโอกำสให้เลือกได้ตำมควำมชอบและควำมถนัด	

ที่ส�ำคัญเป็นหลักสูตรให้กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ช่วยบ่มเพำะและสร้ำงค่ำนิยม	

ที่เข้มแข็งให้เป็นหลักในกำรด�ำเนินชีวิตของคนไทย	 โดยน้อมน�ำหลักปรัชญำ	

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเข้ำมำเป็นแนวปฏิบัต	ิ	

มีกำรปลูกฝังค่ำนิยม	 ๑๒	 ประกำรให้กับเด็กและเยำวชน	 เพื่อสร้ำงคนไทย	

ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง	 มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ	 ค�ำนึงถึง	

ผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชำติเป็นหลัก	 มีจุดเน้นส�ำคัญคือ		

“กำรใช้คุณธรรมและควำมรู้ที่ถูกต้อง	 กำรมีสติ	 ปัญญำ	 ควำมเพียร	 จะน�ำไป	

สู่ควำมสุขในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงแท้จริง”	 น�ำเรื่องประวัติศำสตร์	 สิทธิ	 หน้ำที	่	

เบญจศีล	 เบญจธรรม	 เข้ำมำในระบบกำรศึกษำ	 เพื่อให้เด็กและเยำวชนไทย	

เกิดควำมรัก	 ควำมภำคภูมิใจ	 รวมถึงรักษำขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 และ	

สถำบันหลักของควำมเป็นชำติไทยไว้

	 กระบวนกำรเรียนกำรสอนต้องสร้ำงแรงจูงใจให้เด็กอยำกเรียนหนังสือ		

ยึดเด็กเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ	 เน้นให้อ่ำนออก	 เขียนได้	 และคิด	

วิเครำะห์เป็น	 สำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และวำงแผนอนำคตท่ีดีของตนเองได้	

และขยำยไปสู่สังคมและประเทศชำติ	 กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน	

ของครูต้องเน้นกำรสอนในห้องเรียนเป็นหลักมำกกว่ำกำรสอนพิเศษ	

เพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง	 ปรับวิธีกำรสอนให้ง่ำยขึ้น	 โดยเน้น	

ให้เด็กเกิดกระบวนกำรเรียนรู้มำกที่สุด	 ปรับปรุงระบบกำรวัดประเมินผล		

ขก



ปฏิรูปกำรศึกษำเพื่ออนำคตประเทศไทย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ค ง

และประกันคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของกำรศึกษำไทย	 โดยวิธี	

กำรวัดและประเมินต้องมีควำมเหมำะสมและไม่เป็นภำระต่อครู	 อำจำรย์	

มำกจนเกินไป	 รวมถึงควรสร้ำงควำมผูกพัน	 ควำมหวังดีต่อกันและกันให้ได้	

ระหว่ำงครู	ผู้ปกครอง	และเด็ก	เพื่อเป้ำหมำยร่วมกันคือสร้ำงเด็กให้มีคุณภำพ	

	 ๒) ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา	 และยกระดับมาตรฐานการศึกษา	 

หำวิธีกำรในกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้มำกขึ้น	 โดยสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึง	

บริกำรทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึน	 เช่น	 กำรให้กู้ยืมเงินที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต		

กำรกระจำยทุนกำรศึกษำให้ทั่วถึง	 และสนับสนุนทุนกำรศึกษำในด้ำนต่ำงๆ		

ท่ีเป็นควำมต้องกำรสร้ำงคนให้ตรงกับกำรน�ำมำพัฒนำท้องถิ่นของตน		

ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดควำม	

ทัดเทียมกัน	 และต้องค�ำนึงถึงกำรสร้ำงคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ	

ในภูมิภำคและพื้นที่ของตน	 รวมถึงเพ่ิมโอกำสและคุณภำพกำรศึกษำไทย		

โดยน�ำเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมกระจำยไปยังสถำนศึกษำ	

ในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่ำงไกลให้มำกขึ้น	 ตลอดจนมีกำรน�ำเทคโนโลยี	

สำรสนเทศรูปแบบต่ำงๆ	 เข้ำไปบูรณำกำรกับกำรศึกษำทำงไกล	 เพ่ือใช้เป็น	

ช่องทำงของกำรเพิ่มกำรเรียนรู้ในทุกระดับ	 และต้องพิจำรณำเนื้อหำสำระ	

กำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับนักเรียน	 ประยุกต์และปรับปรุงให้เหมำะตำมบริบท		

โดยครูต้องก�ำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิด	เช่น	กำรจัดท�ำ	Smart	Classroom	กำรพัฒนำ	

ระบบ	 e-learning	 เป็นต้น	 รวมถึงกำรจัดบริกำรกำรศึกษำควรพิจำรณำให้	

ครอบคลุมกลุ ่มผู ้ด้อยโอกำสทุกกลุ ่ม

	 ๓) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยก�ำหนดนโยบำย	

และเป้ำหมำยกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำทั้งกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ	

และกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพ	 และแต่งตั้ง	

คณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ	 เพื่อท�ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำร	
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ค ง

ด�ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยของรัฐ	 โดยเฉพำะกำรปรับปรุงหลักสูตร	 กำรพัฒนำ	

คุณภำพครูและผู้เรียน	 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ	 กำรใช้จ่ำย	

งบประมำณ	 และกำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรศึกษำ	 มีกำรแต่งตั้งคณะ	

อ�ำนวยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ	 เพื่อให้กำรปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบเกิดผลอย่ำง	

เป็นรูปธรรม	มีประสิทธิภำพ	และมีควำมเป็นเอกภำพ	

	 ๔) พัฒนาครู ก�ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนครูให้ชัดเจน	 และขับเคลื่อน	

สู ่กำรปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกด้ำนท้ังกำรผลิตและพัฒนำครู	 โดยผลิต	

ครูมืออำชีพ	 รับประกันกำรมีงำนท�ำ	 วำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำง	

กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ	 เปลี่ยนกำรอบรมครูให้เป็นในเชิงรุก	 คือ	 สร้ำงทีม	

ลงไปท�ำกำรฝึกอบรมครูในพื้นที่โดยตรง	 เพื่อไม่ต้องให้ครูออกจำกห้องเรียน	

และทอดท้ิงนักเรียน	 แก้ไขปัญหำกำรขำดครูในสำขำที่ขำดแคลน	 โดย	

ผลักดันให้คุรุสภำออกประกำศเพื่อก�ำหนดประเภทวิชำและสำขำวิชำชีพ	

ที่ขำดแคลน	 ผ่อนปรนให้ผู้ท่ีมีคุณวุฒิสำขำขำดแคลนสำมำรถขอหนังสืออนุญำต	

ปฏิบัติกำรสอนได้	 โดยไม่มีใบประกอบวิชำชีพ	 จำกนั้นพัฒนำตนเพื่อให้ได้รับ	

ใบประกอบวิชำชีพครูในภำยหลัง	 รวมถึงแก้ไขปัญหำหนี้สินครูท้ังในระยะสั้น	

ระยะปำนกลำง	 และระยะยำว	 ส่ิงท่ีส�ำคัญท่ีสุดที่ครูต้องพัฒนำ	 คือ	 ปรับและ	

พัฒนำวิธีกำรสอนของตนให้มีคุณภำพ	 ยึดกำรพัฒนำเด็กเป็นหลัก	 และใช	้

เวลำให้มำกขึ้นในกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณค่ำและเกิดคุณภำพ	

ต่อตัวเด็ก

	 ๕) ผลิตและพัฒนาก�าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ	มุ่งกำรผลิต	

ก�ำลังคนสำยอำชีพให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน	 สอดรับกับ	

ทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ	 และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น	

เพื่อกระจำยควำมเจริญไปสู่เขตภูมิภำค	 โดยบูรณำกำรกำรศึกษำทั้งในระบบ		

นอกระบบ	 และตำมอัธยำศัยให้สอดคล้องกัน	 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ	
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรผลิตและ	

พัฒนำก�ำลังคน	 เน้นกำรสร้ำงคนให้มีควำมสำมำรถ	มีทักษะในกำรท�ำงำน	 สร้ำง	

อำชีพและรำยได้	 จูงใจให้คนเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำและหันมำเรียนสำยอำชีพ	

มำกขึ้น	 ปรับภำพลักษณ์ของอำชีวศึกษำให้ได้รับกำรยอมรับ	 รวมถึงสนับสนุน	

ให้ผู ้ประกอบกำรท�ำข้อตกลงควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำแบบทวิภำคีหรือ	

สหกิจศึกษำ	 เป็นกำรช่วยให้นักเรียนนักศึกษำได้ค่ำตอบแทนและได้	

ประสบกำรณ์จำกกำรท�ำงำน	 ส่วนผู้ประกอบกำรจะได้แรงงำนเมื่อเด็กจบ	

กำรศึกษำ	 ซึ่งช่วยลดภำวะคนตกงำนของประเทศลง	 อีกประกำรหนึ่งร่วมกัน	

ปฏิรูปกำรอุดมศึกษำในด้ำนกำรผลิตก�ำลังคนของประเทศ	 ที่น�ำไปสู่คุณภำพ	

ของคนให้ชัดเจน	 มหำวิทยำลัยท้ังในระบบและนอกระบบควรวำงแผน	

กำรผลิตก�ำลังคนในแต่ละปี	 ตำมปริมำณและสำขำควำมต้องกำรของตลำด	

แรงงำน	 แต่ละแห่งควรมีอัตลักษณ์หรือมีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและ	

วิชำชีพที่เป็นเรื่องเฉพำะ	 รวมถึงมีกำรน�ำเทคโนโลยีในวิชำชีพต่ำงๆ	 เข้ำมำ	

ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ	 ตลอดจนส่งเสริม	 สนับสนุน	 และพัฒนำต่อยอดให้เกิด	

กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ	 ในทุกระดับกำรศึกษำ	 เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ	

กำรแข่งขันของประเทศและสร้ำงแรงจูงใจให้เด็กอยำกเป็นนักวิทยำศำสตร์

	 ๖) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คนไทยและประเทศไทย	

ต้องปรับตัว	 เตรียมพัฒนำก�ำลังคน	 และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ทันต่อกำร	

ก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน	 รวมถึงพัฒนำประเทศให้เป็นศูนย์กลำง	

ของอำเซียน	 โดยกำรเดินหน้ำเรื่องกำรจดทะเบียน	 กำรเตรียมแรงงำน	 กำรเพ่ิม	

คุณวุฒิแรงงำนไทย	 กำรเพิ่มพูนควำมรู้ให้กับผู้ที่ยังไม่มีงำนท�ำ	 กำรพัฒนำ	

ควำมช�ำนำญในกำรประกอบอำชีพ	 กำรใช้เทคโนโลยีและทักษะกำรใช้	

ภำษำต่ำงประเทศ	 เพื่อยืนยันว่ำแรงงำนไทยมีฝีมือจริง	 มีควำมรู ้ควำม	

สำมำรถท�ำงำนได้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	 สำมำรถก้ำวสู ่กำรเป็น	

ฉจ
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แรงงำนขั้นสูงจนถึงระดับผู ้บริหำรได้	 ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้	

ประชำชนเรียนรู ้ถึงภำษำ	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณีและวัฒนธรรมของ	

ประเทศเพื่อนบ้ำน

	 ๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและ 

ส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเกิดกำร	

รวมตัวเป็นเครือข่ำย	 และมีส่วนรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำ	หันมำให้ควำม	

สนใจกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนท่ีเป็นอนำคตของชำติ	 ภำครัฐและเอกชน	

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกสถำนที่	 ให้เรียนรู้ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ		

เช่น	 พิพิธภัณฑ์	 ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต	 ให้ทันสมัย	 เพ่ิมบทบำท	

ของวัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์	 สร้ำงแรงจูงใจในกำรเข้ำชม	 ได้เรียนรู้อย่ำงสนุก		

และเพิ่มจินตนำกำรให้กับเด็ก	 รวมถึงควรน�ำปรำชญ์ชุมชนที่ได้รับควำม	

เชื่อถือและกำรยอมรับจำกชุมชน	 ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรถ่ำยทอดควำมรู	้

และทักษะต่ำงๆ	 ท�ำให้เกิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้	 นอกจำกนั้นทุกฝ่ำยที่ร่วมมือกัน	

จัดกำรศึกษำต้องให้แนวคิดและควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชำธิปไตย	

สิทธิของตนเองและผู้อื่น	 เสรีภำพที่มีขอบเขตภำยใต้กำรเคำรพกฎหมำย		

ตลอดจนรู้จักหน้ำที่พลเมืองที่ดี	 รู ้จักให้เกียรติบุคคลอื่น	 และทุกคนต้อง	

ปรับตัวเพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ	ประเทศชำติจึงจะเดินหน้ำพัฒนำไปได้

	 ๘)	ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา	 กำรศึกษำในปัจจุบัน	

ต้องให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย	 โดยกำรจัด	

กำรศึกษำควรมีกำรปลูกฝังเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	

ตั้งแต่ยังเด็กๆ	 มีกำรบรรจุเข้ำไว้ในหลักสูตร	 อำจสอดแทรกไปในวิชำต่ำงๆ		

หรือรูปแบบของกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 เช่น	 โครงกำรโรงเรียนสีขำว		

กำรจัดท�ำหลักสูตร	 “โตไปไม่โกง”	 จะช่วยสร้ำงคน	 สร้ำงสังคมและสร้ำงชำติให้	

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยได้	

ฉจ



ปฏิรูปกำรศึกษำเพื่ออนำคตประเทศไทย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

	 ปลูกฝังค่ำนิยม	๑๒	ประกำร	บนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
	 ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในควำมเป็นไทย	 รู้จักประวัติศำสตร์ชำติไทย	 และหน้ำที่ควำม	

เป็นพลเมืองที่ดี
	 ยึดเด็กเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ	มุ่งเน้นกำรอ่ำนออก		เขียนได้	คิดเป็น	มองเห็นอนำคต	
	 ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีควำมต่อเนื่องกัน	มุ่งเน้นกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท�ำ
	 ลดจ�ำนวนรำยวิชำอย่ำงเหมำะสมกับวัย

	 สร้ำงโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินเพื่อกำรศึกษำให้มำกขึ้น
	 สร้ำงคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภำคและพื้นที่ของตนเอง
	 สร้ำงควำมทัดเทียมทำงกำรศึกษำ	โดยจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม	และสื่อดิจิทัล	
	 สร้ำงโอกำสให้เด็กด้อยโอกำสทุกกลุ่มเข้ำถึงกำรจัดบริกำรกำรศึกษำ

	 แต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ	 เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ		
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ	และวำงรำกฐำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ

	 สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณค่ำให้เกิดคุณภำพต่อตัวเด็กอย่ำงแท้จริง
	 สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงครู	ผู้ปกครอง	และเด็ก	เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
	 วำงแผนผลิตและพัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบ	
	 แก้ไขปัญหำหนี้สินครู

	 ภาพการศึกษา	เพ่ืออนาคตประเทศไทย						มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน
	นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี						พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้

ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

พัฒนาครู



นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี

(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชำ)

	 ภาพการศึกษา	เพ่ืออนาคตประเทศไทย						มั่นคง	ม่ังคั่ง	ยั่งยืน
	นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี						พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา

	 ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ำยและมีส่วนรับผิดชอบในกำรจัด	
กำรศึกษำ

	 ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ผ่ำนแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง	ๆ	เช่น	พิพิธภัณฑ์
	 ส่งเสริมให้ปรำชญ์ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้

	 สร้ำงคน	สร้ำงสังคม	และสร้ำงชำติให้ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บูรณำกำรกำรศึกษำทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรผลิตและพัฒนำก�ำลังคน
	 ผลิตก�ำลังคนสำยอำชีพให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน	สอดรับกับทิศทำง

กำรพัฒนำประเทศ	และท้องถิ่น
	 ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำให้เป็นที่นิยม
	 ปฏิรูปกำรอุดมศึกษำในกำรวำงแผนผลิตก�ำลังคน	เน้นควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
	 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในทุกระดับกำรศึกษำ

	 พัฒนำก�ำลังคนให้เป็นแรงงำนที่มีฝีมือ	สำมำรถท�ำงำนได้ทั้งในและต่ำงประเทศ
	 เพิ่มคุณวุฒิให้กับแรงงำนไทย
	 พัฒนำควำมช�ำนำญในกำรประกอบอำชีพ	 กำรใช้เทคโนโลยี	 และกำรใช้ทักษะภำษำ	

ต่ำงประเทศให้กับก�ำลังคน
	 ส่งเสริมให้ประชำชนเรียนรู ้ภำษำ	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 และวัฒนธรรมของประเทศ
	 เพื่อนบ้ำน

ผลิตและพัฒนาก�าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา
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ปฏิรูปกำรศึกษำเพื่ออนำคตประเทศไทย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน



นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี

(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชำ)

1

ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน :

นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

บทน�า	

	 ในห้วง	 ๑	 ปีที่ผ่ำนมำของกำรบริหำรประเทศของคณะรัฐมนตรี		

ซึ่งมีพลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชำ	 เป็นนำยกรัฐมนตรี	 พี่น้องประชำชน	

ชำวไทยได้รับทรำบถึงสถำนกำรณ์โดยรวมของประเทศ	 และเห็นถึง	

ผลกำรด�ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยในทุกๆ	 ด้ำนของรัฐบำล	 จำกกำร	

น�ำเสนอของนำยกรัฐมนตรี	 (พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชำ)	 ผ่ำนรำยกำร		
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“คืนควำมสุขให้คนในชำติ”	 ที่ออกอำกำศทำงโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจ	

แห่งประเทศไทย	ทุกคืนวันศุกร์	 เวลำประมำณ	๒๐.๑๕	น.	ตลอดระยะเวลำ		

๑	 ปีนั้น	 นำยกรัฐมนตรี	 ได้สะท้อนภำพปัญหำของประเทศทีละภำพ		

พร้อมกับเสนอทำงออกและทำงเลือกแต่ละภำพออกมำให้เห็น	 โดย	

ประเด็นทำงกำรศึกษำก็เป็นภำพหนึ่งที่นำยกรัฐมนตรีให้ควำมส�ำคัญว่ำ	

ต้องมีกำรปฏิรูปกำรศึกษำ	 และมักหยิบยกขึ้นมำกล่ำวถึง	 พร้อมก�ำชับ

หนักแน่นเกือบทุกครั้ง	 ซึ่งเป็นนโยบำยส�ำคัญด้ำนกำรศึกษำ	 ดังค�ำกล่ำว	

ตอนหนึ่งว่ำ

	

	 	 “การศกึษาเป็นหัวใจของชาติ เป็นอนาคตของประเทศ การศกึษา 

เป็นบ่อเกิดของปัญญา แต่ยังคงเป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับคนไทย 

หากการศึกษาไม่สร้างคน ครอบครัวไม่มีเวลา ขาดความอบอุ่น 

ครูไม่มีก�าลังใจในการสอน ไม่มีประสิทธิภาพ เราก็จะได้นักเรียน 

นักศึกษา หรือผู้ที่จบไปเป็นคนที่คิดไม่ทัน ไม่มีวิสัยทัศน์ รับมือกับ 

ภัยคุกคามทั้งรูปแบบเก่าและใหม่ไม่ได้ ก้าวไม่ทันตามวิวัฒนาการ 

การเปล่ียนแปลงของโลก ประเทศไทยจะไปอยูต่รงไหน ต้องกลายเป็น

ประเทศด้อยพฒันาในโลกใบนีอ้ยูต่ลอดไป ถอยหลงัไปเรือ่ยๆ เพราะ

ความขัดแย้ง ความเห็นแก่ตัว ไม่สุจริต แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ผมคิดว่า  

ทุกคนน่าจะคิดใคร่ครวญเรื่องนี้ให้ดี มากกว่าประโยชน์ส่วนตน”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๘	ส.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)



นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี

(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชำ)
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	 กำรให ้ควำมส�ำคัญกับ	

กำรศึกษำของนำยกรัฐมนตร	ี	

เนื่ อ งมำจำกสั งคมโลกใน

ปัจจุบันก�ำลังเผชิญกับกำร	

เปล่ียนแปลงและภัยคุกคำม

รูปแบบใหม่ๆ	 ที่เกิดขึ้นอย่ำง	

รวดเร็ว	 รวมทั้งกำรแข่งขัน

กันในทุกๆ	 ด ้ำน	 ซ่ึงส ่งผล	

กระทบต ่อสภำพแวดล ้อม	

และวิถี ชี วิ ตควำมเป ็นอ ยู ่	

ของคนในสังคม	 สิ่ งแรกที	่

ต้องเร่งรีบด�ำเนินกำรในขณะนี	้	

คือกำรสร้ำงคนท่ีมีคุณภำพ	 มำกกว่ำกำรก่อสร้ำงถำวรวัตถุที่ม	ี

รำคำแพง	 กำรสร้ำงและพัฒนำคนที่มีคุณภำพ	 มีศักยภำพ	 และม	ี

ปัญญำ	 พร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก	 ย่อมมีโอกำสสูงที่จะ	

รวมพลังช่วยกันสร้ำงสังคมและอนำคตของประเทศชำติให้เจริญ	

ก ้ำวหน้ำทัดเทียมอำรยประเทศได ้	 โดยไม ่จ�ำเป ็นต ้องท�ำลำย	

ประวัติศำสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงำมในยุคสมัยอดีต	

และปัจจุบันของชำติไทย	

	 กำรศึกษำนับเป ็นหัวใจส�ำคัญของกำรเตรียมควำมพร ้อม		

กำรสร้ำงและพัฒนำคนเพื่ออนำคตของประเทศไทย	 ให้บรรลุวิสัยทัศน	์	

“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 โดยนำยกรัฐมนตรีมีหลักกำร	

และมุมมองด้ำนกำรศึกษำท่ีน่ำสนใจว่ำ	
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  “รัฐต้องดูแลคนทุกวัย ทั้งเด็ก เยาวชน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนชรา  

อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จะต้องมีการวางแผนการศึกษา  

เตรียมความพร้อม สร้างความคิดให้เยาวชน นักศึกษาที่เป็น 

ระบบ มีเหตุมีผล นึกถึงประเทศชาติก่อน สร้างจิตส�านึก  

อุดมการณ์ ความรักชาติ ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่งดงาม เพื่อร่วมกันสร้างอนาคต  

เราสามารถสร้างอนาคตของประเทศได้ โดยไม่ต้องท�าลายอดีต 

อนังดงามของเราทัง้สิน้ เพยีงเพือ่ให้เป็นไปตามการเจรญิเตบิโตของ

ยุคสมัยปัจจุบัน เพราะในอดีตเรามีความงดงามมากมาย ไม่จ�าเป็น

ต้องท�าลาย”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ	
วันที่	๔	ก.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	 กำรศึกษำจึงได้รับควำมคำดหวัง

จำกสงัคมในกำรท�ำหน้ำทีส่ร้ำงคณุภำพ

ของคน	ตั้งแต่ช่วยให้อ่ำนออก	เขียนได้	

และคิดเป็น	 โดยเฉพำะสร้ำงควำมคิด

ที่เป็นระบบ	 รู้จักคิดค้นสืบเสำะค้นหำ

เหตุผล	 ข้อเท็จจริง	 ไม่เช่ือในส่ิงต่ำงๆ	

โดยง่ำย	ให้นึกถึงประเทศชำติเป็นหลัก		

ผลประโยชน์ของชำติต้องมำก่อน

ผลประโยชน์ส่วนตน	 สร้ำงคุณธรรม

จริยธรรม	 ควำมเป็นพลเมืองไทยที่ดี		
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(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชำ)
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สร้ำงจิตส�ำนึก	 อุดมกำรณ์	 ควำมรักควำมภูมิใจในควำมเป็นชำติ	 และ

ปกป้องสถำบันชำติ	 ศำสนำ	 และพระมหำกษัตริย์	 ตลอดจนสร้ำงควำมรู	้	

ทักษะ	 สมรรถนะ	 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคนไทย	 อำทิ		

มีวินัย	 มีควำมเข้มแข็งทั้งกำยใจ	 มีกำรแบ่งปันกัน	 เอื้อเฟื ้อเผื่อแผ	่	

ถ้อยทีถ้อยอำศัยกัน	 มีควำมรับผิดชอบและรู้จักหน้ำที่	 เพรำะหำกสำมำรถ	

สร้ำงคนที่มีคุณภำพได้	 ก็ส่งผลดีต่อกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ	

โดยตรง	ดังค�ำของนำยกรัฐมนตรีที่ว่ำ	

  “คนคือทรัพยากรส�าคัญของทุกประเทศในโลก ส่ิงต่างๆ ที่

เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยล้วนมาจากคนไทย ถึงแม้คนไทยจะม ี

ความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันไป แต่เราสามารถปรับคนไทย 

ให้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ	
วันที่	๑	ส.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	
	 ดังนั้นจึงมีควำมส�ำคัญยิ่งที่ต้องบรรจุเข้ำไปในสำระกำรเรียนกำรสอน

เพื่อสร้ำงให้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทย

	 ทุกประเทศให้ควำมส�ำคัญต่อกำรศึกษำ	 และหลำยประเทศใช้เป็น

นโยบำยหลักในกำรพัฒนำประเทศ	 ส�ำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน		

ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรศึกษำเป็นอันดับแรกๆ	 มำอย่ำงต่อเนื่อง	 แม้ใน	

อดีตท่ีผ่ำนมำประเทศไทยประสบกับปัญหำกำรศึกษำหลำยด้ำน	 และมี	

กำรปฏิรูปกำรศึกษำมำแล้วเป็นระยะๆ	 ซึ่งบำงปัญหำได้รับกำรปรับปรุง	
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แก้ไขให้ดีขึ้น	 แต่บำงปัญหำแก้ไขแล้วก็ยังไม่หมดไป	 และยังมีปัญหำใหม่	

เกิดขึ้นอีก	 จึงเห็นควำมส�ำคัญของกำรปฏิรูปกำรศึกษำของไทยในปัจจุบัน		

ซึ่งเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	(ฉบับชั่วครำว)	พุทธศักรำช	

๒๕๕๗	 มีบทบัญญัติให้มีสภำปฏิรูปแห่งชำติ	 (สปช.)	 ซ่ึงเป็นองค์กรที่ท�ำ	

หน้ำที่ศึกษำ	 วิเครำะห์	 และจัดท�ำแนวทำงและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดกำร	

ปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำงๆ	และ“กำรศึกษำ”	เป็นด้ำนหนึ่งที่ต้องด�ำเนินกำร	

ให้มีกำรปฏิรูปเพื่อให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญดังกล่ำว	 ซึ่งมีปรำกฎเนื้อหำ	

สำระส�ำคัญที่เกี่ยวกับกำรศึกษำไว้ในมำตรำต่ำงๆ	 ในร่ำงรัฐธรรมนูญ	

ด้วยเช่นกัน	 ดังตัวอย่ำง	 มำตรำ	 ๕๒	 พลเมืองย่อมมีสิทธิเท่ำเทียมกัน	

ในกำรรับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและหลำกหลำยอย่ำงทั่วถึง	 เพื่อ	

กำรพัฒนำตนเองท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น	 ควำมถนัด	 และ	

ศักยภำพของแต่ละบุคคล	 ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษำ	

สำยสำมัญและสำยอำชีพ	 โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย	 ทั้งน้ี	 ตำมที่กฎหมำย	

บัญญัติ	 รัฐมีหน้ำที่ต้องจัดกำรศึกษำอบรมและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	

อบรมขององค์กรวิชำชีพหรือเอกชน	 เพื่อให้ประชำชนเรียนรู้ตลอดชีวิต		

กำรศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง	 กำรศึกษำทำงเลือก	 และกำรศึกษำประเภทอ่ืน		

ที่หลำกหลำย	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ประชำชนมีศีลธรรม	 มีกำรพัฒนำจิตใจ	 และ	

ปัญญำ	 หรือมำตรำ	 ๒๘๖	 ให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคนให้	

เป็นพลเมืองดี	มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	เป็นต้น	

	 รัฐบำลโดยกำรน�ำของ	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชำ	 นำยกรัฐมนตร	ี	

และในฐำนะหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	 (คสช.)	 ให้ควำมส�ำคัญต่อ	

กำรพัฒนำคนและกำรศึกษำไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำรัฐบำลชุดอื่น	 โดยมีค�ำกล่ำว	

ในรำยกำร	“คืนควำมสุขให้คนในชำติ”	ตอนหนึ่งว่ำ	
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  “คนนั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความส�าคัญ ประเทศชาติ 

จะเดินหน้าไปสู่อนาคตอย่างไร จะก�าหนดยุทธศาสตร์ให้สวยหรู 

อย่างไรก็ตาม ถ้าคนไม่พัฒนา ไม่เข้าใจ ไม่มีกระบวนการคิด ไม่มี

วิสัยทัศน์ และต่างคนต่างขัดแย้งกันอยู่แบบนี้ ก็เป็นไปไม่ได้ 

ที่ประเทศจะเดินหน้าสู ่อนาคตที่ดีได้ ต้องพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ด้วยการศึกษา และต้องให้ความส�าคัญกับครู นักเรียน  

หลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน การบริหารจัดการการศึกษา

ให้ประสานสอดคล้องกันในทุกระดับ และความเท่าเทียมกัน 

ในเรื่องการเข้าสู่ระบบการศึกษา และอย่างแรกของการปฏิรูป 

การศึกษาต้องปฏิรูปที่ครูก่อน ต้องให้ครูสามารถสอนนักเรียน 

ให้คิดวิเคราะห์ พูดโต้ตอบได้”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๑๗	ต.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	 ที่กล่ำวมำเป็นเพียงตัวอย่ำงมุมมองและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ	

นำยกรัฐมนตรี	 ที่กล่ำวไว้ใน	 “รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ”	 ซึ่งเกือบ	

ทุกครั้งของ“รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ”	 มักมีกำรสอดแทรก	

ประเด็นของกำรศึกษำโดยเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ	เสมอ	

และสะท้อนมุมมองในด้ำนกำรศึกษำอย่ำงทะลุปรุโปร่ง	 น�ำเสนอปัญหำ

และทำงออกที่เป็นรูปธรรมชัดเจน	 ฉะนั้นเนื่องในวำระครบรอบ	๑	 ปีของ	

กำรบริหำรประเทศของรัฐบำล	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชำ	นำยกรัฐมนตรี		

จึงมีควำมคิดเห็นว่ำควรด�ำเนินกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลสำระ	
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ส�ำคัญเกี่ยวกับประเด็นด้ำนกำรศึกษำในมุมมองของนำยกรัฐมนตรี		
จำกรำยกำร“คืนควำมสุขให้คนในชำติ”	ที่ออกอำกำศทำงโทรทัศน์รวมกำร	
เฉพำะกิจแห่งประเทศไทย	 ทุกคืนวันศุกร์	 เวลำประมำณ	 ๒๐.๑๕	 น.		
โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่	 ๖	 มิถุนำยน	 ๒๕๕๗	 ถึงวันที่	 ๒๒	 พฤษภำคม	 ๒๕๕๘	
เพื่อน�ำเสนอให้เห็นมุมมองนำยกรัฐมนตรีเกี่ยวกับทิศทำงปฏิรูปกำรศึกษำ	
เพื่ออนำคตประเทศไทยมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 ซึ่งเป็นสำระส�ำคัญที่มี	
ประโยชน์ต่อกำรน�ำไปใช้ในกำรวำงแผนและก�ำหนดทิศทำงกำรปฏิรูป	
กำรศึกษำไทยในปัจจุบันและอนำคต	 ตลอดจนแนวทำงและวิธีกำรปฏิบัติ	
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ประโยชน์จะเกิดขึ้นกับเด็กไทย	 โดยจ�ำแนก	
ประเด็นปฏิรูปกำรศึกษำ	 ๘	 ประเด็นหลัก	 คือ	 ๑.	 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน	
และส่งเสริมกำรเรียนรู ้	 ๒.	 ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ	 และ	
ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำ	 ๓.	 ขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ		
๔.	 พัฒนำครู	 ๕.	 ผลิตและพัฒนำก�ำลังคนเพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ		
๖.	 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน	 ๗.	 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม	
ของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต		

๘.	ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในวงกำรกำรศึกษำ
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	 มุมมองด้ำนกำรศึกษำของนำยก	

รัฐมนตรี	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชำ		

ที่สะท้อนถึงสภำพปัญหำ	และทำงออก	

เกี่ยวกับกำรศึกษำของประเทศ	 ผ่ำน	

รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ		

มปีระเดน็ต่ำงๆ	ทีน่่ำสนใจหลำยประเดน็	

ที่ควรน�ำไปใช้วำงแผนก�ำหนดทิศทำง	

ปฏิรูปกำรศึกษำไทยเพ่ือสร้ำงคุณภำพ	

เดก็ไทยซึง่เป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรพฒันำ	

ขีดควำมสำมำรถของประเทศ	 โดย

ได้วิเครำะห์และสะท้อนมุมมองด้ำน	

กำรศึกษำจ�ำแนกออกในแต่ละประเด็น

ดังนี้

มุมมองและนโยบายนายกรัฐมนตรี : 
ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
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ประเด็นหน่ึง : พฒันาคณุภาพผูเ้รยีนและส่งเสรมิการเรยีนรู้

  
  “ระบบการศึกษา หลักสูตรต่างๆ ประวัติศาสตร์ สิทธิหน้าที่ 
เบญจศีล เบญจธรรมควรน�ากลับเข้ามาใหม่ในระบบการศึกษา  
เพ่ือสร้างวินัยความเข้มแข็งคนในชาติ ทั้งกาย ใจ จิตส�านึก  
ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่
คิดสั้นๆ ต้องคิดให้ยาวๆ มีสมาธิ มีเหตุมีผล อย่าเชื่ออะไรที่คนเขา
พูดมาอย่างเดียว ต้องพิสูจน์ทราบก่อน โดยผลประโยชน์แห่งชาต ิ
เป็นหลัก เรื่องวัฒนธรรมความเป็นคนไทย ความภูมิใจในความเป็น
ชาต ิรกัสถาบนั เหล่านีค้งต้องช่วยกนัพดู ช่วยกนัแนะน�า ช่วยกนัสร้าง 
และบรรจเุข้าไปในการเรียนการสอนของกระทรวงศกึษาธกิารด้วย”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๖	มิ.ย.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)
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	 ส่วนหนึ่งของค�ำกล่ำวของนำยกรัฐมนตรี	 สะท้อนถึงสภำพปัญหำและ

ทำงออกเกี่ยวกับกำรพัฒนำ	 คุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรเรียนรู้	 ดังนี้

 ๑. ปัญหาคุณภาพผู้เรียน 

	 	 ทกุวนันีเ้หน็ได้ว่ำเดก็ไทยส่วนใหญ่ขำดควำมรูด้้ำนประวตัศิำสตร์	และ	

ควำมเป็นมำของประเทศ	 ถ้ำถำมค�ำถำมว่ำ	 “ประเทศไทยมีกี่จังหวัด”		

“กรุงเทพมหำนครมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้ำง”	 หรือ	 “เมืองไทยมีมรดกโลก	

หรือไม่”	 จะพบว่ำเด็กไทยบำงคนตอบไม่ได้	 หรือเวลำไปสอบสัมภำษณ์	

เพื่อศึกษำต่อต่ำงประเทศ	 จะให้นักศึกษำเขียนประวัติศำสตร์และ	

ควำมเป็นมำของแต่ละชำติ	 เด็กไทยบำงคนก็เขียนไม่ได้	 หรือเขียนได	้

อย่ำงมำก	 ๓	 บรรทัด	 เพรำะไม่รู ้จะเขียนอย่ำงไร	 ไม่เคยสนใจ	 ตรงนี้

คือควำมบกพร่อง	 ต้องปรับปรุงแก้ไข	 กำรศึกษำต้องให้เด็กไทยเรียนรู้	

ประวัติศำสตร์ชำติพันธุ์	 บรรพบุรุษหรือพระมหำกษัตริย์แต่ละพระองค์		
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มีควำมเป็นมำยำวนำนหลำยร้อยปี	 พระมหำกษัตริย์ทรงท�ำสงครำมเพื่อ	

ปกป้องผืนแผ่นดินไทย	 และทุกวันนี้พระมหำกษัตริย์ก็ยังท�ำสงครำม	

ต่อสู้กับควำมยำกจนของประชำชน	พระองค์ได้พัฒนำที่ดิน	 ที่ท�ำกิน	 ทั้งน�้ำ		

ทั้งพืชและป่ำ	 ให้มีที่ท�ำกินและรักษำทรัพยำกรไว้	 ซึ่งเด็กไทยในวันนี้	

ควรท�ำอะไรให้แก่ประเทศไทย	 ดินแดนผืนนี้ที่บรรพบุรุษได้สร้ำงมำ	 เหล่ำนี้	

ต้องเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทยเพื่อจะได้เกิดควำมภำคภูมิใจ

	 เด็กไทยยังมีปัญหำ

เก่ียวกับกำรอ่ำนไม่ออก

เขียนไม่ได้	 มีจุดอ่อนใน	

กำร เขี ยนเรี ยงควำม		

กำรร่ำงหนังสือ	 กำรสรุป

ควำม	ย่อควำม	เรียกได้ว่ำ		

“เขียนหนังสือไม่เป็น”		

และปัจจุบันไม่มีกำรสอนคิดเลขในใจ	 ซึ่งกำรคิดเลขในใจช่วยให้รู ้จัก	

กำรคิดเร็ว	ฝึกสมองให้ท�ำงำนได้คล่องตัวมำกข้ึน

	 นอกจำกนี้	 เด็กไทยขำดระเบียบวินัย	 ไม่มีควำมเข้มแข็งและ	

ควำมมั่นคงทำงกำยและใจ	 ไม่เสียสละ	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน		

ไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม	 แตกควำมสำมัคคี	 ขำดกำรคิดอย่ำงเป็น	

ระบบมีเหตุมีผล	 ถูกชักจูงให้ลุ ่มหลง	 มัวเมำส่ิงต่ำงๆ	 ได้ง ่ำย	 ซึ่ง	

ส ่วนหนึ่งเกิดปัญหำพฤติกรรมและสร้ำงปัญหำที่ส ่งผลกระทบ	

กว ้ำงขวำงแก ่สังคมในทุกมิติ	 เช ่น	 ป ัญหำพฤติกรรมเด็กแว ๊น		

เด็กเกเร	 เด็กตีกัน	 เด็กติดยำเสพติด	 ติดอบำยมุข	 กำรพนันและ	

อื่นๆ	 ที่ต้องถูกด�ำเนินกำรทำงกฎหมำย	 โดยเฉพำะเกี่ยวกับเด็กแว๊น		

รถซ่ิง	 ซ่ึงมีกำรแข่งขันบนถนนสำยใหญ่หลำยสำย	 ในช่วงกลำงดึก	
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ใช้ชีวิตแบบไร้ค่ำ	 ไม่มีประโยชน์	 และเกิดปัญหำหลำยอย่ำงตำมมำ	 เช่น		

ต้องไปโรงพัก	 ได้รับบำดเจ็บ	 หรือไม่ก็ตำย	 เป็นภำระต่อเจ้ำหน้ำที่และ	

พ่อแม่ก็เดือดร้อน	 เหล่ำน้ีส่วนหน่ึงมำจำกระบบกำรศึกษำ	 อีกส่วนหนึ่ง	

ปัญหำเริ่มจำกครอบครัวขำดควำมอบอุ่น	 หรือมีปัญหำควำมเป็นอยู	่	

ฐำนะยำกจน	 พ่อแม่ผู้ปกครองต้องหำเงินมำเลี้ยงดูคนในครอบครัวจน	

ไม่มีเวลำที่จะดูแลบุตรหลำน	 จึงปล่อยปละละเลย	 กับปัญหำอีกส่วนหนึ่ง	

มำจำกสื่อสิ่งพิมพ์	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 ส่ือสังคมต่ำงๆ	 ที่ไม่มีคุณภำพเข้ำมำ	

สอดแทรกในชีวิตของเด็กไทย	เหล่ำนี้สะท้อนจำกค�ำพูดนำยกรัฐมนตรี	

  “การศึกษายังคงเป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับคนไทย ประเทศไทย

นั้นอาจเริ่มมีปัญหามาจากสังคมที่ครอบครัวขาดความอบอุ่น  

พ่อแม่ผู้ปกครองต้องหาเงินมาเลี้ยงดูคนในครอบครัว จนไม่มีเวลา 

ที่จะดูแลลูกหลาน สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ท่ีไม่มีคุณภาพ 

ได้เข้ามาสอดแทรกในชีวิตของคนไทย เยาวชนไทย ให้ลุ่มหลง 

มัวเมา สิ่งต่างๆ เหล่านั้น จนท�าให้เกิดปัญหาในทุกมิติ ลึกซึ้ง 

และมีผลกระทบกว้างขวางต่อสังคมไทย จนไม่มีระเบียบและสร้าง

ปัญหา รัฐต้องใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ�านวนมาก”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๑๘	ก.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

 ทางออกของปัญหาคุณภาพผู้เรียน คือ	 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำง	

คุณภำพคน	 สำมำรถจัดได้ในหลำยๆ	แนวทำง	 หลำยๆ	 รูปแบบ	 เพื่อให้เป็น

กลไกของกำรแสวงหำควำมรู้สิ่งต่ำงๆ	 ได้แก่	 จัดกำรศึกษำจำกกำรเรียน	



ปฏิรูปกำรศึกษำเพื่ออนำคตประเทศไทย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

14 15

กำรสอนในสถำนศึกษำ	หรือจำก	

กำรเรียนรู ้ได้ด้วยตนเองหรือ	

ตำมอัธยำศัย	 แต ่สิ่ งส�ำคัญ	

คือกำรจัดกำรศึกษำควรส่งเสริม	

ให้เกิดกำรเรียนรู้ทั้งในและนอก	

สถำนศกึษำ	โดยเฉพำะกำรเรยีนรู้	

ได้ด้วยตนเองเพื่อกำรเรียนรู	้

ตลอดชีวิต	 และจ�ำเป็นต้องมอง	

เชื่อมโยงในส่วนที่จะลดช่องว่ำงเรื่องรำยได้ของคนในสังคม	 มองในเรื่อง	

ของกำรมีควำมรู้	 มีสุขภำพที่ดี	 และมีกำรท�ำงำน	 กำรสร้ำงอำชีพเป็นส�ำคัญ		

โดยเสนอทำงออกของปัญหำท่ีควรด�ำเนินกำรคือ

	 	 ๑.๑ พัฒนาระบบการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

	 	 	 ระบบกำรศึกษำควรมีกำรพัฒนำหลักสูตรต่ำงๆ	 เพื่อสร้ำง	

คนไทย	 สังคมไทยและประเทศไทยให้เข้มแข็ง	 มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ย่ังยืน		
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โดยกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จ	

พระเจ้ำอยู่หัวเข้ำมำเป็นแนวปฏิบัติ	 และน�ำเรื่องประวัติศำสตร์	 สิทธิหน้ำที่		

เบญจศีล	 เบญจธรรม	 เข้ำมำในระบบกำรศึกษำ	 ต้องให้เด็ก	 เยำวชน		

และนักศึกษำ	 เรียนรู ้ประวัติศำสตร์ชำติไทย	 ขนบธรรมเนียม	

ประเพณีไทยที่งดงำม	 เพื่อเกิดควำมรัก	 ควำมภำคภูมิใจ	 และรักษำ	

ขนบธรรมเนียม	 ประเพณีและสถำบันหลักของควำมเป็นชำติไทยไว้		

นอกจำกนั้นต้องให้การศึกษาและการเรียนรู ้ช่วยบ่มเพาะและสร้าง 

ค่านิยมที่เข้มแข็งให้เป็นหลักในการด�าเนินชีวิตของคนไทย สร้างให้ 

คนไทยเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ในทุกทาง มีกระบวนการคิดเป็นระบบ มีระเบียบ 

วินัย มีความมั่นคง ความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความซื่อสัตย์  

เสียสละ อดทน มีศีลธรรม ละอายเกรงกลัวต่อบาป ไม่ยอมแพ้ต่อ 

อ�านาจฝ่ายต�่าหรือกิเลส มีสติ รู ้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ มีจิตส�านึก เผื่อแผ่ 

แบ่งปันกัน รับผิดชอบต่อสังคมและค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม  
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และต่อชาติเป็นหลัก รวมทั้งต้องรู้จักกตัญญู การเคารพผู้ใหญ่ เคารพ 

กฎหมาย เข้าใจและเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมขุทีถ่กูต้อง	อย่ำงไรกด็ี	จดุเน้นส�ำคญัอยูท่ี่	“การใช้คณุธรรมและ 

ความรู้ การมีสติ ปัญญา ความเพียร จะน�าไปสู่ความสุขในการด�าเนินชีวิต 

อย่างแท้จริง” ทั้งนี้กำรปลูกฝังและบ่มเพำะค่ำนิยมที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้น	

ในจิตใจของคนไทยต้องกระท�ำตั้งแต่เด็กๆ	 และที่ส�ำคัญผู้ใหญ่ต้องท�ำ	

ตนให้เป็นแบบอย่ำง	ดังค�ำพูดนำยกรัฐมนตรี

	 	 “ลูกหลานส�าคัญ ต้องสอนให้เขารู้จักฐานะตนเองตั้งแต่เล็กๆ  

ลูกต้องไม่รบกวนพ่อแม่จนเกินไป จนต้องไปกู้หนี้ยืมสิน ลูกต้อง 

ช่วยพ่อแม่ในการศึกษาเล่าเรียนก่อน ต้องเป็นคนดี อย่าไปหลงติด 

การพนัน สุรา ยาเสพติด อย่าไปหลงฟุ้งเฟ้อกับของใช้ราคาแพง 

เกินตัว ก็จะไม่เป็นภาระของพ่อแม่ ไม่ต้องไปกู้เงินมาให้ลูกใช้เรียน 

หนังสือด้วย ซ้ือรถ ซื้อมอเตอร์ไซค์ ซื้ออะไรต่างๆ ซึ่งเกินฐานะ  

จนเกิดหนี้สินนอกระบบ พ่อแม่ก็ส่งเรียนหนังสือเท่าที่สามารถ 

ท�าได้ สิ่งเดียวที่คนรายได้น้อยจะให้เป็นมรดกกับลูกหลานได้คือ

การศึกษาเท่านั้นเอง ระบบการศึกษาควรมีการพัฒนา ปรับปรุง 

ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมไทย ให้เป็นการศึกษา 

เพื่อสร้างคนไทย สังคมไทยและประเทศไทยให้เข้มแข็ง มั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน ลูกหลานจึงต้องอดทนศึกษาเล่าเรียน เพื่อวันข้างหน้า

จะได้เจริญเติบโตขึ้นมา สร้างฐานะแล้วเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ในอนาคต”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๕	ก.ย.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)
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  ๑.๒ กระบวนการเรียนการสอนต้องยึดเด็กไทยเป็นศูนย์กลาง 

ของการพัฒนา เน้นให้อ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น	

  “ท่านต้องเริ่มสร้างให้เขาคิดให้เป็นตั้งแต่เด็กๆ มีกระบวน 

การคิด มีวิสัยทัศน์และคิดให้ได้ว่าจะท�าอย่างไร รู ้จักและ 

สร้าง Road Map ได้ วางอนาคตตัวเองได้ วิเคราะห์ตัวเองได้  

ว่าเป็นเด็กแล้วโตขึ้นจะเป็นอะไร อยากเห็นประเทศชาติเป็น 

อะไรอย่างไร การวางยุทธศาสตร์ชาติมีความจ�าเป็น เราต้องก�าหนด 

ให้ได้ก่อน ต้องให้เด็กไทยรู้ก่อนด้วยเพื่อให้มองเห็นเป้าหมาย 

ของประเทศ ถ้าเขาไม่รู ้ ก็ไม่สามารถรู้คิดได้ว่าควรท�าอะไร 

ต่อจากนั้น ขาดเป้าหมายของชีวิตและแรงจูงใจในการม ี

ส่วนร่วมสร้างสังคมและประเทศชาติ อาจมีความคิดเพียง 

เดี๋ยวเรียนหนังสือจบ หาเงินหารายได้ เลี้ยงครอบครัว มีลูกมีเต้า  

แล้วก็ตาย มีแค่นั้น ผมจึงเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอน 

ต้องได้รับการปรับปรุง”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๒๒	ส.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	
	 ข้อควำมข้ำงต้นเป็นหนึ่งมุมมองของนำยกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนถึง	

ควำมส�ำคัญของกระบวนกำรคิดกับกำรปลูกจิตส�ำนึกต่อสังคมและ	

ประเทศชำติ	 กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนไม่ควรเน้นเฉพำะกำรท่องจ�ำ	

ในต�ำรำอย่ำงเดียว	 ต้องฝึกให้เด็กรักกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง	 มีประสบกำรณ	์

จำกกำรลงมือปฏิบัติ	 ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน	 สอนให้เขียนได้	 สรุปควำม		
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ย่อควำมเป็น	 มีกำรเขียน

เรียงควำมเรื่องต่ำงๆ	 ฝึก

เด็กให้เขียนหนังสือและ	

อ่ำนหนังสือได้เร็ว	 ซึ่งเป็น	

กำรช่วยให้เก็บบรรจุข้อมูล

ไว้ในสมองได้มำกและสมอง	

ทกุส่วนได้ท�ำงำนสมัพนัธ์กนั		

ฝึกให้เด็กใช้สมอง	 ยิ่งใช้งำน	

มำกยิ่งดี	โดยเฉพำะฝึกให้เด็กคิดให้เป็น	คิดให้เร็ว	มีกระบวนกำรคิดเป็นระบบ		

สำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และก�ำหนดแผนงำนโครงกำรพร้อมแนวทำง	

หรือหนทำงปฏิบัติหรือกลยุทธ์ให้ไปสู่เป้ำหมำยได้	 (Road	Map)	 รู้จัก	

วิเครำะห์ตนเอง	 ปฏิบัติตนโดยไม่ท�ำให้พ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทุกข์		

เพรำะหำกเป็นทุกข์เช่นนั้น	 จะเกิดเป็นทุกข์อย่ำงยั่งยืนตำมวงจรของชีวิต		

ที่ส�ำคัญต้องรู้และวำงแผนอนำคตที่ดีของตนได้	 และขยำยอนำคตไปสู่	

สังคมและประเทศชำติ	 พร้อมหมั่นใฝ่เรียนรู้	 ฝึกฝน	 ปฏิบัติและพัฒนำ	

ตนเองให้เกิดควำมรู้	 ทักษะ	 สมรรถนะ	 และควำมช�ำนำญกำร	 เพื่อกำร	

ก้ำวสูก่ำรท�ำงำน	กำรประกอบอำชพี	และกำรหำรำยได้เล้ียงชพีและครอบครวั	

เมื่อเติบโตขึ้นและจบกำรศึกษำ	 สร้ำงสรรค์สิ่งดีๆ	 ให้เกิดแก่ชีวิตตน	 เกิดแก	่

สังคมและประเทศชำติ	 อย่ำงไรก็ดี	 จุดเน้นส�ำคัญของกระบวนกำรเรียน	

กำรสอน	 คือ	 “สอนให้เป็นคนดี สอนให้มีความรู้ที่ถูกต้อง ให้มีงานท�า  

สามารถประกอบอาชีพได้” 

	 กำรด�ำเนินกำร	รอบ	๖	เดือนที่ผ่ำนมำ	(ระหว่ำง	๑๒	กันยำยน	๒๕๕๗		

–	 ๑๒	 มีนำคม	 ๒๕๕๘)	 ในเรื่องคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรเรียนรู	้	
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กระทรวงศึกษำธิกำรเร่งพัฒนำเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ		

ให้อ่ำนออกเขียนได้	 อ่ำนคล่อง	 เขียนคล่อง	 และสื่อสำรให้ได้	 โดย	

ประกำศเป้าหมายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดเด็กอ่านไม่ออก 

เขียนไม่ได้ มีการด�าเนินงานเชิงรุกส�ารวจเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

ในทุกเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 เพื่อให้ได้ข้อมูลและมุ ่งเน้นกำรแก้ปัญหำ	

ที่ตัวนักเรียนเป็นรำยบุคคล	 รวมทั้งปรับเปลี่ยนกำรเรียนกำรสอน	

ภำษำไทยในชั้นเรียนให้เป็นไปตำมหลักภำษำไทยที่ถูกต้อง	 เสริมด้วยกำร	

จัดท�ำแบบฝึกอ่ำนภำษำไทยให้เข้ำใจอย่ำงง่ำยๆ	 ซ่ึงวิธีกำรน้ีช่วยพัฒนำ	

กำรอ่ำนเขียนของเด็กไทยให้ดีขึ้นได้

  ๑.๓ ปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการให้กับเด็กและเยาวชน 

ค�ำกล่ำวตอนหนึ่งของนำยกรัฐมนตรี	
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  “คน คือ ทรัพยากรส�าคัญของทุกประเทศในโลก มีความคิด 

ที่แตกต่าง มีความเชื่อ มีทัศนคติที่แตกต่างกันไป หากเราปรับ 

ทัศนคติหรือค่านิยมของคนไทยใหม่ ให้กลับมาเป็นคนไทย 

โดยสมบูรณ์ โดยมีค่านิยมหลัก ๑๒ ประการที่ส�าคัญส�าหรับ 

คนไทย สังคมไทย ดังที่ผมเคยกล่าวเน้นย�้า คือ ความรัก ความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีรอยยิ้ม มีคุณธรรมจริยธรรม  

รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมของ 

ประเทศชาติเป็นหลัก และยึดถือเป็นงานของทุกคนที่จะท�าเพื่อ

ประเทศชาติ”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๑	ส.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	 โดยปกติค่ำนิยมมีอยู่ในตัวตนของทุกคน	 แต่อำจมีหลงลืมกันไปบ้ำง		

ก็ควรทบทวนและรื้อฟื ้นจิตส�ำนึกควำมเป็นไทยขึ้นมำใหม่	 แต่ไม่ได้	

หมำยควำมว่ำต้องท่องจ�ำให้ได้	 เพียงแต่ให้รู้ถึงผลดีของแต่ละข้อแต่ละ	

กำรปฏิบัติท่ีมีต่อตัวเองและสังคม	 อย่ำงน้อยก็เป็นกำรเตือนสติ	 เตือนให้เด็ก	

มีควำมกตัญญู	 รักพ่อแม่	 รักสถำบันชำติ	 ศำสนำและพระมหำกษัตริย์		

มีจิตส�ำนึกในเร่ืองควำมมั่นคงของชำติ	 ให้ประเทศชำติปลอดภัย	 ต้องถือว่ำ	

เป็นงำนของทุกคนที่ต้องยึดถือ	 ฉะนั้นโรงเรียนต่ำงๆ	 ควรน�ำไปใช้ให้ถูกต้อง		

หรือทั้งบ้ำน-วัด-โรงเรียน	 หรือ	 “บวร”	 ซึ่งเป็นแหล่งอบรมสั่งสอนและ	

ให้กำรศึกษำเรียนรู้เพื่อสร้ำงคน	 ต้องช่วยกันท�ำควำมเข้ำใจ	 ส่งเสริม	 ปลูกฝัง		

บ่มเพำะให้แก่ลูกหลำน	 นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษำ	 ผ่ำนกำรกระท�ำให้ได	้	

ให้เกิดกำรซึมซับเข้ำไปในวิถีด�ำเนินชีวิต	 เพื่อสร้ำงคนไทยให้เป็นทั้ง	
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คนดีและคนเก่ง	 รวมไปถึงมีควำมซื่อสัตย์	 มีจิตส�ำนึก	 อย่ำงไรก็ด	ี	

กระทรวงศึกษำธิกำรก็ให้ควำมส�ำคัญกับประวัติศำสตร์ของชำติไทย		

กำรปลูกฝังค่ำนิยมหลักของคนไทย	 ๑๒	 ประกำร	 และหน้ำที่ของ	

พลเมืองไทย	 โดยน�ำมำบรรจุในหลักสูตรให้เหมำะกับนักเรียนแต่ละ	

ช่วงวัย	 เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ	 และประสบกำรณ์	 เสริมสร้ำง	

กระบวนกำรคิด	 รวมถึงปลูกจิตจิตส�ำนึกและค่ำนิยมหลักของคนไทย	

ให้กับเด็กและเยำวชน

	 บันไดกำรปลูกฝังค่ำนิยมหลักสร้ำงจิตส�ำนึกควำมเป็นไทยมีอยู	่	

๓	 ขั้น	 คือ	 ขั้นที่	 ๑	 กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และเข้ำใจ	 ขั้นที่	 ๒	 ต้อง	
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ลงมือท�ำ	 ไม่ใช่แค่ท่องจ�ำ	 แต่ต้องน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	 และที่ส�ำคัญ	

ที่สุดในขั้นที่	๓	กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม	ทุกคนในสังคมต้องเป็น	“ต้นแบบ”		

ที่ดี	 ท�ำให้เด็กดู	 ทั้งในครอบครัวในสังคม	 ผู้ใหญ่เป็นตัวอย่ำงท่ีดีให้กับเด็ก		

เมื่อเด็กเห็นคนรอบข้ำงหรือคนในสังคมประพฤติดี	 ปฏิบัติชอบ	 เด็กก็จะ	

เกิดกำรรับรู้	 ซึมซับและท�ำตำม	 น�ำไปประยุกต์ใช้	 เมื่อเจริญเติบโตก็จะเป็น	

อนำคตที่ดีของชำติต่อไป

 ๒. ปัญหาหลักสูตรการเรียนไม่เหมาะกับวัยของเด็ก 

	 	 ควำมส�ำคัญของกำรศึกษำเป็นบ่อเกิดของปัญญำ	แต่มีเสียงร้องเรียน	

มำจำกเด็กและผู้ปกครองจ�ำนวนมำก	 ที่กล่ำวถึงกำรศึกษำโดยเฉพำะ

หลักสูตรกำรเรียนในปัจจุบันมีควำมไม่เหมำะสมอยู่บำงประกำร	 ซึ่งน่ำจะ

ปรับให้เหมำะกับวัยของเด็ก	 อย่ำงเช่น	 กำรให้ควำมรู้ในวิชำต่ำงๆ	 ไม่เหมำะ	

กับวัยของเด็ก	 บำงวิชำเด็กเล็กไม่สมควรต้องเรียน	 สมัยก่อนเรียนแล้ว	

จบเป็นเรื่องๆ	 เป็นวิชำตำมวัย	 คือเป็นเด็กก็รู ้เท่ำนี้พอ	 โตขึ้นก็ไปเรียน	

วิชำอื่น	 เพรำะบำงวิชำไม่เหมำะที่จะเรียนตลอด	 แต่วิธีคิดในแบบปัจจุบัน 

เป็นการเรียนที่มีวิชามากมาย และเด็กต้องเรียนทุกวิชา	 ปีนี้ก็เรียนวิชำ	

เท่ำน้ี	 ปีต่อไปก็เรียนเท่ำเดิม	 แต่ยำกข้ึน	 ท�ำให้ต้องเรียนมำก	 แต่ไม่เข้ำใจ		

ภูมิรู ้ไม่แน่น	 และเป็นภำระในกำรท�ำกำรบ้ำนมำก	 และอำจต้องเรียน	

พิเศษเพิ่มเติม	 เด็กจึงไม่มีเวลำอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองให้อบรมสั่งสอน	

และช่วยท�ำงำนบ้ำน	 ส่งผลชัดเจนว่ำเด็กในปัจจุบันท�ำอะไรไม่เป็น		

ท�ำงำนบ้ำนก็ไม่เป็น	 พ่อแม่ท�ำให้หมด	 รวมถึงต�ำรำหรือหนังสือเรียน	

ของเด็ก	 ซึ่งมีควำมทันสมัยแต่ก็ยำกเกินไป	 เช่น	 หนังสือเรียนวิชำสังคม	

ของเด็กชั้นประถมศึกษำปีที่	 ๑	 ให้เด็กเขียนค�ำตอบยำวๆ	 ท้ังๆ	 ท่ี	

เด็กประถมศึกษำปีที่	 ๑	 ยังเขียนหนังสือไม่เก่ง	 ซึ่งคงจะล�ำบำกส�ำหรับเด็ก		
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บำงทีถ้ำยำกเกินไป	เด็กก็จะไม่อยำกเรียนหนังสือ	กลัวตอบไม่ได้	กลัวสอบตก		

สิ่งส�าคัญของการศึกษาอย่างหนึ่ง คือต้องสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียน

หนังสือ

  ทางออกของปัญหาที่ควรด�าเนินการ	คือ

  ๒.๑ การปรับหลักสูตรเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนหนังสือ

  

  “ท�าอย่างไร ให้คนเข้าสูร่ะบบการศึกษาให้มากขึน้ คนต้องเรยีนรู้  

ต้องมีความรู้ ต้องเรียนหนังสือเพ่ือพัฒนาตนเอง เรียนอะไร 

ที่เป็นประโยชน์ มีงานท�า ไม่ใช่ผลักให้คนออกไปนอกระบบ 

การศึกษา เลิกเรียน เพราะเรียนไม่ไหว” 

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๑๕	ส.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	 ค�ำกล่ำวตอนหนึ่งของนำยกรัฐมนตรีที่สะท้อนถึงควำมส�ำคัญ	

ของระบบกำรศึกษำ	 โดยเฉพำะกำรปรับหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อสร้ำง	

แรงจูงใจให้เด็กอยำกเรียนหนังสือ	 ก�ำหนดวิชำเรียนให้น้อยลงและ	

ให้เหมำะกับวัยของเด็ก	 โดยเน้นกำรสอนให้น้อยลง	 และให้เด็ก	

ได้เรียนรู ้มำกขึ้น	 เน้นกำรเรียนรู ้ให้มีคุณภำพ	 ไม่ใช่เน้นแต่ปริมำณ		

รวมถึงควรเป็นหลักสูตรที่มีกำรปรับพื้นฐำนของเด็กให้เท่ำกันก่อน		

และเมื่อถึงเวลำที่เหมำะสมของเด็ก	 ก็เปิดโอกำสให้เลือกได้ตำม	

ควำมชอบและควำมถนัด	 นอกจำกนี้	 หลักสูตรแต่ละระดับตั้งแต่	

เล็กจนโตควรให้มีควำมต่อเนื่องกัน	 ทั้งกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน	 กำรศึกษำต่อ	
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ในระดับอำชีวศึกษำและมหำวิทยำลัย	 จนจบกำรศึกษำแล้วมีงำนท�ำ		

มีอำชีพ	 มีรำยได้	 เพรำะเมื่อระบบกำรศึกษำผลิตก�ำลังคนแล้ว	 ก็ต้อง	

สร้ำงงำนให้เขำท�ำ	 มิใช่จบมำแล้วไม่มีใครจ้ำง	 ก็ถือเป็นกำรสูญเสีย	

ในกำรลงทุนด้ำนกำรศึกษำ	

  ๒.๒ การปรับปรุงต�าราหรือหนังสือเรียน

	 	 	 ต�ำรำหรือหนังสือเรียนที่ยำกเกินไป	 ก็เป็นสิ่งหนึ่งท�ำให	้

เด็กไม่อยำกเรียนหนังสือ	 จึงควรปรับปรุงให้มีควำมง่ำย-ยำก	ที่เหมำะกับวัย	

ของเด็กในกำรที่จะเรียนรู้	 เน้นให้เข้ำใจง่ำย	 จ�ำง่ำย	 ท่องง่ำย	 และค่อยๆ		

เพิ่มระดับควำมยำกขึ้นไปเรื่อยๆ	 ทีละขั้น	 ปัจจุบันกระทรวงศึกษำธิกำร	

ได ้มีคณะกรรมกำร	

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ	

และประเมินคุณภำพ	

ต�ำรำ	 หนังสือเรียน	

เอกสำรต่ำงๆ	 ตั้งแต่

ระดับอนุบำลจนจบ

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน		

เพื่อน�ำมำขึ้นบัญชีสื่อกำรเรียนรู ้ 	 และให้สถำนศึกษำได้เลือกใช้	

เป็นพื้นฐำน	 หำกมีกำรเพิ่มเติมเนื้อหำให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น	 ทั้งต�ำรำ		

หนังสือเรียนและเอกสำร	 ต้องผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร	

สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและคณะกรรมกำรภำค	 ๔	 ฝ่ำย	 ประกอบด้วย		

ผู้แทนครู	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 ผู้แทนชุมชน	 และผู้แทนกรรมกำรนักเรียน		

แต่ประเด็นส�ำคัญที่ต้องช่วยกันคิดหำแนวทำงหรือวิธีกำรคือ	 “ท�ำอย่ำงไร	

ให้ได้หนังสือเรียนรำคำถูก	 มีคุณภำพ	 ทันสมัย	 ที่น�ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน”
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 ๓. ปัญหาการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสูง 
	 	

  “ผมมีแนวความคิดว่า ทั้งครู ผู้ปกครอง เด็ก จะต้องมีส่วน

สัมพันธ์กันและต้องสร้างความผูกพันระหว่างกันให้ได้ มีความ

หวังดี ให้ความเคารพต่อกัน เพื่อร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู ้

ที่มีคุณภาพให้กับเด็ก ขอให้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 

เป็นหลัก มากกว่าการสอนพิเศษ ซึ่งลดค่าใช้จ่ายของเด็ก 

และผู้ปกครองลง เพราะท�าให้เกิดความเดือดร้อน โรงเรียน 

มีค่าใช้จ่ายในการเรียนสูง อุปกรณ์ราคาแพง และมีเรียนพิเศษ 

เพิ่มเติม เป็นภาระในการเรียน ๒ ช่วงเวลา เกิดปัญหาในระบบ 

การศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่ง” 

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๔	ก.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	 ปัจจบุนัพ่อแม่ผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่รู ้สึกเดือดร้อนต่อ	

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนของเด็ก	

ที่ค ่อนข้ำงสูง	 เนื่องจำก	

โรงเรียนมีค่ำใช้จ่ำยในกำร	

เรียนสูง	 อุปกรณ์กำรเรียน	

มีรำคำแพง	 ยิ่งถ้ำเรียนกวด	

วิชำ	 ค่ำใช้จ่ำยก็จะยิ่งสูงมำกขึ้น	 กำรเรียนพิเศษหรือเรียนกวดวิชำท�ำให้	

เกิดปัญหำในระบบกำรศึกษำของไทยอย่ำงยิ่ง	 เพรำะนอกจำกเป็น	
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กำรเพิ่มภำระค่ำใช้จ่ำยให้กับพ่อแม่ผู ้ปกครองของเด็กแล้ว	 ยังท�ำให้	

เด็กมีภำระในกำรเรียน	 ๒	 ช่วงเวลำ	 ส่วนครูก็ต้องใช้เวลำนอกเหนือจำก	

กำรสอนในห้องเรียนไปสอนพิเศษหรือกวดวิชำให้เด็กเพิ่มเติม	 ท�ำให้ไม่มี	

เวลำกลับบ้ำนไปดูแลลูกของตน	 เมื่อกลับถึงบ้ำนก็เหนื่อย	 ก็หงุดหงิด		

ส�ำหรับลูกคนยำกจนที่ไม่มีเงินไปเรียนกวดวิชำ	 ก็อำจสอบตก	 เกิดปัญหำ	

ควำมเหลื่อมล�้ำในระบบกำรศึกษำ	 และเป็นวิธีผลักคนออกนอกระบบ	

กำรศึกษำ	เลิกเรียนเพรำะเรียนไม่ไหว	ซึ่งหลักกำรของกำรศึกษำคือ	

	  “เด็กทุกคนควรไดร้ับการศึกษาที่สามารถไปเรียนต่อได้ แข่งขัน

กันอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และ

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต้องน้อยลง ไม่เป็นภาระของผู้ปกครอง”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๘	ส.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	 ทางออกของปัญหาทีค่วรด�าเนนิการ คอื เน้นการจดัการเรยีนการสอน

ของครใูห้มคุีณภาพ ขอให้สอนในห้องเรยีนเป็นหลกัมากกว่าการสอนพเิศษ	

ใช้เวลำระหว่ำงครูและเด็กในห้องเรียนอย่ำงมีคุณค่ำและมีคุณภำพ ถ้าเด็ก 

เรียนในห้องเรียนดี พ่อแม่ก็ไม่ต้องเดือดร้อน ที่ส�ำคัญควรสอนให้น้อยลง	

ส�ำหรับเรื่องวิชำกำร	 หรือไม่ใช่สั่งสอนเด็กอย่ำงเดียว	 แต่เน้นให้เด็กเกิด	

กระบวนกำรเรียนรู้ให้มำกขึ้น	 ซึ่งต้องปรับวิธีกำรสอนให้ง่ำย	 ใช้เวลำศึกษำ		

วิเครำะห์	 ติดตำมและดูแลเด็กให้มำกข้ึน	 และครูก็จะมีเวลำไปท�ำ	

ภำรกิจต่ำงๆ	 ในชีวิตได้มำกขึ้น	 รวมไปถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และ	

ควำมร่วมมือที่ดีต่อกันและกันให้ได้ระหว่ำงครู	 ผู ้ปกครอง	 และเด็ก		
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เพื่อร่วมกันวำงเป้ำหมำย	 แนวปฏิบัติ		

บทบำทแต ่ละคนให ้ชัด เจนและ	

ด�ำเนินกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย	

ในกำรสร้ำงเด็กให้มีคุณภำพ	

	 	 	 	 นอกจำกครูจะมีบทบำทส�ำคัญ	

ต่อกำรสร้ำงเด็กให้มีคุณภำพแล้ว		

ครอบครัว	 พ่อแม่ผู้ปกครอง	 เด็ก	 ก็ม	ี

ควำมส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน		

ทุกวันนี้ปัญหำคุณภำพเด็กไทย	 ทั้งติด	

ยำเสพติด	 ไม่เรียนหนังสือ	 ทะเลำะวิวำทตีกัน	 และอีกมำกมำย	

อันก่อเกิดปัญหำสังคมตำมมำ	 ครอบครัวต้องเข้ำมำร่วมแก้ปัญหำ	

เหล่ำนี้	 ครูและผู ้ปกครองต้องเปิดโลกทัศน์ของตนให้มำกขึ้น	 อ่ำน	

หนังสือ	 ติดตำมข่ำวสำรกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศจำกสื่อต่ำงๆ		

เพื่อก้ำวตำมให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก	 และน�ำมำประยุกต	์

ให้เหมำะกับกำรศึกษำของไทย	 ขณะเดียวกันผู ้ปกครองต้องให้เด็ก	

เรียนรู ้และรู ้จักฐำนะตนเอง	 น�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	

มำใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต	 มีควำมอดทน	 รู ้และปฏิบัติตำมหน้ำที่	 เพื่อ	

วันข้ำงหน้ำจะได้เติบโตข้ึนอย่ำงมั่นคงและมีอนำคตที่ดี	 ครอบครัว	

ต้องมีเวลำที่มีคุณภำพให้แก่กันและกัน	 เมื่อเด็กมีปัญหำเกิดขึ้น		

ครอบครัวและโรงเรียนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหำให้ผ่ำนไปให้ได้		

ถ้ำทั้งครู	 ผู ้ปกครองและเด็กมีควำมพึงพอใจต่อกำรศึกษำ	 จะท�ำให	้

กำรศึกษำดีขึ้นตำมล�ำดับ	 และคนเข้ำสู ่ระบบกำรศึกษำมำกขึ้น		

ประเทศชำติก็เดินหน้ำพัฒนำไปได้
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 ๔.  ปัญหาการวัดประเมินผลการศึกษาและการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
	 	 เม่ือพูดถึงเรื่องกำรวัดประเมินผลกำรศึกษำระดับชำติ	 จ�ำเป็นต้อง	

พูดถึงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน	 (O-NET	 :	 Ordinary		

National	 Education	 Test)	 ซึ่งยังเป็นปัญหำกำรศึกษำในทุกวันน้ี		

มีเสียงสะท้อน	 มุมมองและข้อเรียกร้องต่ำงๆ	 มำกมำยในทำงลบ	 แต่ภำยใต	้

ควำมหวังดีต่อกำรศึกษำทั้งสิ้น	 อย่ำงไรก็ดี	 ยังคงต้องด�ำเนินกำรต่อ		

ทว่ำในอนำคตต้องมีกำรทบทวน	 ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงให้เหมำะสม		

ซึ่งต้องพิจำรณำที่ควำมพร้อมและประโยชน์อันแท้จริงท่ีส่งผลต่อ	

ประเทศชำติเป็นส�ำคัญ	 รวมไปถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบประเมิน	

คุณภำพกำรศึกษำของส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ	

กำรศึกษำ	 (สมศ.)	 ที่สะท้อนตัวชี้วัดกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน	

กำรศึกษำไม่สอดคล้องกับบริบทสถำนศึกษำ	 ทั้งวิธีกำรประเมินยังเป็นภำระ	

ยุ ่งยำกต่อครู	 อำจำรย์และบุคลำกรในองค์กร	 ต้องใช้เวลำเตรียม	

เอกสำรกำรประเมิน	 ซึ่งเป็นงำนธุรกำรทั้งสิ้น	 ท�ำให้เสียเวลำไปกับภำระงำน	

ที่มิใช่งำนสอน

	 ทางออกของปัญหาที่ได้ด�าเนินการ กระทรวงศึกษำธิกำรปรับลด	

กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน	 (O-NET)	 จำกเดิม	 ๘	 กลุ่มสำระ

วิชำ	 เหลือ	๕	กลุ่มสำระวิชำ	 เพื่อให้กำรทดสอบเป็นไปตำมควำมจ�ำเป็นและ	

ยังคงมำตรฐำนระดับสำกลไว้	 โดย	๓	กลุ่มสำระวิชำที่ปรับลดลง	 ให้โรงเรียน	

รับผิดชอบเป็นผู้จัดหลักสูตรและด�ำเนินกำรสอบเอง	 เพื่อให้สอดคล้องกับ	

บริบทของแต่ละพื้นที่	 ส�ำหรับระบบประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 ได้เสนอแนะ	

และขอควำมร่วมมือจำกส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ	

กำรศึกษำ	 (สมศ.)	 ให้ชะลอกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ	
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ตำมตัวช้ีวัดท่ีก�ำหนดในรอบที่	 ๔	 ออกไปก่อน	 โดยให้มีกำรทบทวน	

กระบวนกำร	 มำตรฐำน	 ตัวชี้วัดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 ให	้

สอดคล้องกับบริบทของกำรศึกษำไทย	 กลุ่ม	 ประเภท	 และคุณลักษณะ	

ของแต่ละสถำบันกำรศึกษำ	 ท้ังสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 วิทยำลัย	 และ	

มหำวิทยำลัย	 ท่ีมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละแห่ง	 รวมถึงปรับปรุงวิธีกำร	

ประเมินเพื่อลดภำระของครู	 อำจำรย์	 ในกำรเตรียมข้อมูลเพื่อกำรประเมิน		

ทั้งนี้ให้	 สมศ.	 น�ำเสนอข้อปรับปรุงและแนวทำงกำรแก้ไข	 เป็นวำระ	

เข้ำคณะรัฐมนตรีเมื่อมีกำรจัดตั้งรัฐบำล	 เพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อน	

กำรประเมินครั้งต่อไป

ประเด็นสอง : ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาและ 
      ยกระดับมาตรฐานการศึกษา

	 	 “ท�าอย่างไรให้คนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน  

วันนี้เราต้องแก้ปัญหาง่ายๆ ให้ได้เสียก่อน คนจนรายได้น้อย 

ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในช้ันมัธยมปลายและ 

อุดมศึกษา ควรจัดการศึกษาให้ท่ัวถึง ให้สามารถเข้าถึง 

การศึกษาได้ ตลอดจนคุณภาพการศึกษาของไทยยังคงต้อง 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยและทันต่อความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน ซึ่งต้องเร่งให้ได้ก่อน เรื่องอื่นๆ ต้องน�าไปแก้กัน 

อีกทีในระยะยาว ให้เกิดความทั่วถึง เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล�้า” 

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ
วันที่	๒๙	ส.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)
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	 	 “การสอนโดยใช ้ดิจิทัลนั้น จะเป ็นสื่อการสอนที่มี 

ความส�าคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เข้าสู่ทุกพื้นที่ ให้คนได้เข้าถึงการศึกษา” 

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๘.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๒๗	มี.ค.	๒๕๕๘.	(ออนไลน์)

	 ค�ำกล่ำวข้ำงต้นเป็นมุมมองของนำยกรัฐมนตรีที่สะท้อนสภำพปัญหำ	

ทำงกำรศึกษำ	๒	เรื่องหลักคือ

 ๑. ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

	 	 นับวันจะเป็นปัญหำที่เรื้อรังและทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น	 ควำม

เหล่ือมล�้ำทำงกำรศึกษำมำจำกควำมไม่เท่ำเทียมกันทำงเศรษฐกิจ		

กำรสร้ำงรำยได้	 และชนชั้นทำงสังคมของคนในประเทศ	 รวมถึง	

กำรขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของรัฐ	 คนยำกจน	

รำยได้น้อยขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ	 คนที่มีควำมมั่งคั่ง		

มีฐำนะทำงเศรษฐกิจ	

สังคมดี	 มีรำยได้มำก	 ย่อม	

มีค่ำนิยม	 มีควำมพึงพอใจ	

และมีโอกำสส่งบุตรหลำน	

เข้ำเรียนโรงเรียนดีๆ	 และ	

ได้รับกำรศึกษำในระดับ	

สูงๆ	 มำกกว่ำคนยำกจน	

รำยได ้น ้อย	 ซึ่งอำจม	ี
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โอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำได้เพียงในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย	 ก็ต้องออก	

จำกระบบกำรศึกษำเพื่อไปประกอบอำชีพเล้ียงปำกเล้ียงท้องช่วยเหลือ	

ครอบครัว	 จะมีโอกำสน้อยมำกที่เข้ำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ	 อีก	

ประเด็นหนึ่งของควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ	 คือควำมแตกต่ำงกัน	

อย่ำงมำกของคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียน	

ในเมืองและในชนบท	 รวมถึงโรงเรียนขนำดใหญ่และขนำดเล็ก	 ซึ่งม	ี

บริบทและพื้นที่ต ่ำงกัน	 โรงเรียนในชนบทและโรงเรียนขนำดเล็ก	

หลำยแห่งก็มีปัญหำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ	 ปล่อยปละละเลย	

ผู้เรียน	 รวมถึงผู้บริหำรโรงเรียน	 ครู	 ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ให้	

ควำมส�ำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำเท่ำท่ีควร	

	 	 ทางออกของปัญหาท่ีควรด�าเนินการ คือ	 กำรหำวิธีให้คนเข้ำถึง	

บริกำรทำงกำรศึกษำได้มำกขึ้น	 และกำรท�ำให้โรงเรียนทั่วไทยต้องไม่	

แตกต่ำงกันมำก	 โดยกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ	

อย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและลดควำมเหลื่อมล�้ำ

ทำงกำรศึกษำ

	  ๑.๑ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษา 

มากขึ้น เช่น	 กำรให้กู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ	 กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ	

ในด้ำนต่ำงๆ	 ที่เป็นควำมต้องกำรสร้ำงคนให้ตรงกับกำรน�ำมำพัฒนำท้องถิ่น	

ของตน	 กำรกระจำยทุนกำรศึกษำให้ทั่วถึง	 กำรกู้ยืมเงินท่ีผูกกับรำยได้ใน	

อนำคต	 ซึ่งก็เป็นวิธีกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำส�ำหรับคนที่มีรำยได้น้อย	

และรำยได้ค่อนข้ำงจ�ำกัด	 เพรำะเชื่อกันว่ำกำรศึกษำสร้ำงคนให้เรียนรู	้

สิ่งต่ำงๆ	เกิดควำมรู้ควำมสำมำรถและช่วยให้คนมีงำนท�ำ	ซึ่งเป็นหนทำงหนึ่ง	

ของกำรหลดุพ้นจำกวงจรควำมยำกจน	และยงัช่วยลดช่องว่ำงระหว่ำงคนร�ำ่รวย	

และคนยำกจน	ดังค�ำกล่ำวตอนหนึ่งของนำยกรัฐมนตรี
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   “ถ้าเราไม่ปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงาน ก็จะท�าให้ไม่มีงานท�าอีก ไม่มีรายได้ ไม่ส่งเสริม

ระบบเศรษฐกิจ ก็ไม่สามารถผ่อนช�าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อีก                

นี่คือปัญหาต้องดูให้ครบระบบ” 

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๑๓	มิ.ย.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	 	 ๑.๒ ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษาอย่างต่อเน่ือง

เพือ่ให้เกดิความทัดเทยีมกนั และต้องค�านงึถงึการสร้างคนเพือ่ส่งเสรมิระบบ

เศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนท่ีของตน	 ส่งเสริมควำมร่วมมือกันของทุกฝ่ำย		

โดยเฉพำะส่วนท้องถิน่และหน่วยงำนอืน่ๆ	ในพืน้ที	่หรอืบรูณำกำรกบัหน่วยงำนท่ี	

เกีย่วข้องเพือ่ให้กำรศกึษำทนัต่อสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่ำงรวดเรว็	และ	

ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในพื้นที่	 ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำต้อง	

หนัหน้ำเข้ำหำกนั	เสยีสละ	และมกีำรบรหิำรจดักำรทีเ่ก้ือกูลซึง่กันและกันในกำร

พัฒนำกำรศึกษำของพื้นที่เพื่อประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำของบุตรหลำนของตน	

			 	 ๑.๓ เพิ่มโอกาสและคุณภาพการศึกษาไทยโดยจัดการศึกษา 

ทางไกลผ่านดาวเทียม กำรน�ำเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม	

ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	

ได้ทรงรเิริม่ไว้แล้ว	กระจำยไปยงั	

สถำนศึกษำในพื้นที่ชนบทและ	

พื้นที่ห่ำงไกลให้มำกขึ้น	 เพื่อใช	้

เป็นช่องทำงของกำรเพิ่มกำร	

เรียนรู้ในทุกระดับ	 โดยพัฒนำ	
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วิธีกำรและรูปแบบกำรเรียนกำรสอน	 พร้อมสื่อกำรสอนให้มีคุณภำพ		

และปรับปรุงครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนเท่ำเทียมกัน	

ทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค	ดังนำยกรัฐมนตรีกล่ำวไว้ตอนหนึ่งว่ำ

	 	 “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมน้ัน ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ 

จะสร้างความทัดเทียมทางการศึกษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน

ที่อยู่ห่างไกล มีครูน้อย ผมต้องขอความร่วมมือจากคุณครูช่วยกัน 

ให้ความสนใจ แล้วก็เน้นย�้า อธิบายเพิ่มเติมจากบทเรียนผ่าน 

โทรทัศน์ดาวเทียมด้วย คงไม่ใช่ให้โทรทัศน์หรือตู ้ หรือครูตู ้  

อาจารย์ตู้ มาสอน แต่ให้ครูดูตัวอย่างจากในโทรทัศน์ นักเรียน 

ก็ดูไปด้วยแล้วก็เน้นย�้าอธิบายเพิ่มเติม ท�าความเข้าใจ ช่วยได้มาก

ในเรื่องความเท่าเทียม ความทันสมัย”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๒๑	พ.ย.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	
	 ขณะนี้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	(สพฐ.)	น�ำรูปแบบ	

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของโรงเรียน	

น�ำร่องในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี	 เขต	๑	มำเป็นต้นแบบ

ขยำยผล	 ซึ่งใช้ได้ผลดีโดยเฉพำะกับโรงเรียนขนำดเล็กที่ขำดแคลนครูสอน	

ประกอบกับเห็นผลชัดเจนว่ำนักเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำดังกล่ำวที่ทดลอง

กำรจดัรปูแบบกำรเรยีนกำรสอนทำงไกลมผีลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนจำกคะแนน

ทดสอบระดบัชำต	ิและ	O-NET	เพิม่เป็นสองเท่ำและสงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของประเทศ		

ซึง่น่ำจะขยำยผลในโรงเรยีนขนำดเลก็ทั่วประเทศ	เป็นกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็น	
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รูปธรรมของโรงเรียนขนำดเล็กที่ขำดแคลนครู	มีครูสอนไม่ครบชั้น	ไม่ตรงวิชำ

เอกได้	 ทั้งยังช่วยยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนในพื้นที่ห่ำงไกล	 ตรงนี้	

ก็ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในพื้นที่	 ที่ส�ำคัญครูในพ้ืนที่ต้อง	

น�ำมำประยุกต์ให้เหมำะกับบริบท	 กำรน�ำบทเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำน	

โทรทัศน์ดำวเทียมมำใช้	 คงไม่ใช่ให้เป็นครูตู้สอนแทน	 หรือเปิดโทรทัศน์ให้	

นักเรียนดู	 แล้วไม่มีครูอยู่ด้วย	 แต่ครูต้องใช้เป็นบทเรียนตัวอย่ำง	 ครูและ	

นักเรียนดูไปด้วยกัน	 และครูเน้นย�้ำ	 อธิบำยเพิ่มเติม	 ตีควำม	 ท�ำควำมเข้ำใจ	

เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู ้และปัญญำเพิ่มพูนขึ้น	 ซึ่งช่วยได้มำกในเรื่อง	

ควำมเท่ำเทียม	 และควำมทันสมัยด้ำนกำรศึกษำ	 รวมถึงกรณีของโรงเรียน	

ขนำดเล็ก	ช่วยลดภำระของครูคนเดียวสอนหลำยๆ	ชั้นลงได้

	 	 มีกำรมอบหมำยให้	 สพฐ.	 ประสำนควำมร่วมมือกับมูลนิธิกำรศึกษำ

ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม	 ด�ำเนินกำรประเมินผลเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร		

กำรดูแลเอำใจใส่ของครู	 และควำมต้ังใจของนักเรียนในโรงเรียนขนำดเล็ก	

จ�ำนวน	 ๑๕,๕๕๓	 โรง	 ที่จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนดำวเทียม	 ตั้งแต่เดือน

พฤศจกิำยน	๒๕๕๗	ถงึปัจจบุนั	พบว่ำ	กว่ำร้อยละ	๙๘	มคีวำมพึงพอใจ	นกัเรยีน

มีควำมรู้มำกขึ้น	 มีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น	 แต่ก็เน้นย�้ำว่ำเป็นกำรเสริมรูปแบบกำร

สอนของครเูพ่ือให้เดก็ได้รบักำรศกึษำอย่ำงมคีณุภำพ	เท่ำเทยีมกนัทัว่ประเทศ	

	  ๑.๔ จัดบริการการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มด้อยโอกาสทุกกลุ่ม  

อำทิ	 กลุ่มเด็กในพื้นที่ชำยแดนและเด็กที่ตกหล่น	 ยำกจน	 ไร้ที่พึ่ง	 หรือเด็ก	

ที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎร์	 หรือเด็กที่เป็นบุตรแรงงำนต่ำงด้ำว	

หรือเด็กพิกำร	 ทุพพลภำพ	 และกลุ่มด้อยโอกำสอื่นๆ	 โดยให้มีโอกำส	

เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

เช่นเดียวกัน
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 ๒. ปัญหาการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรยีนรู ้
ยังขาดประสิทธิภาพ
	 	 กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนในกำรใช้อุปกรณ์ไอที	 ฮำร์ดแวร	์	

ซอฟท์แวร์	 หรืออินเตอร์เน็ท	 เป็นดิจิทัลเพื่อกำรเรียนกำรสอน		

ไม่ค่อยคุ้มค่ำกับกำรลงทุน	 ส่วนใหญ่มักพบเห็นว่ำพออุปกรณ์เสียก็เลิกใช	้	

ปีต่อไปก็ขอใหม่ให้ดีขึ้น	 เร็วขึ้น	 แต่อุปกรณ์บำงอย่ำงก้ำวหน้ำรวดเร็ว	 ครู

และบุคลำกรของโรงเรียนก้ำวตำมไม่ทัน	 เมื่อขอของใหม่ก็มีปัญหำเกี่ยวกับ	

กำรน�ำมำใช้เพื่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน	เป็นกำรลงทุนที่ให้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ำ	

กับนักเรียน	 ส่ิงที่ควรด�าเนินการ คือ	 ใช้อุปกรณ์ไอทีอย่ำงคุ้มค่ำ	 ซ่อมแซม		

รักษำอุปกรณ์และน�ำไปใช้ประโยชน์เป็นดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู ้ให้ได	้

ในระยะยำว	 พัฒนำให้เหมำะกับสถำนกำรณ์	 งบประมำณและกำรเรียนรู	้

ของนักเรียนในระดับต่ำงๆ	 ยกเลิกวัฒนธรรมกำรปฏิบัติที่แก้ปัญหำ	

โดยกำรซื้อของใหม่ตลอด	 ลดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ	 โดยโรงเรียนควรเตรียม	

บุคลำกรที่มีควำมรู้จริงๆ	 ทั้งเทคนิค	 ฮำร์ดแวร์	 ซอฟท์แวร์และระบบ	

เครือข่ำย	 ให้มีหน้ำที่รับผิดชอบและควบคุมระบบไอที	 รวมถึงต้องให้	

ควำมส�ำคัญกับกำรพิจำรณำเนื้อหำของดิจิทัลเพื่อกำรเรียนกำรสอน		

ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำครูให้มีควำมสำมำรถน�ำระบบไอทีไปใช้เป็นสื่อ	

ดิจิตอลสนับสนุนกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

	 มีรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพผู้เรียนของโรงเรียน	

หลำยแห่งที่ได้น�ำดิจิทัลเพื่อกำรเรียนกำรสอนมำใช้	 เช่น	 กำรจัดท�ำ		

Smart	Classroom	กำรบูรณำกำรกับกำรศึกษำทำงไกล	ระบบกำรสอนจำก	

ดีวีดี	 ระบบ	 e-learning	 	 เป็นต้น	 เป็นรูปแบบที่ทุกคนสำมำรถเรียนรู	้

ได้ด้วยตัวเอง	 มีระบบวัดผลผ่ำนไม่ผ่ำน	 อย่ำงน้อยทุกคนก็มีโอกำสเข้ำมำ	

ศึกษำเรียนรู ้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง	 รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำลักษณะน้ี	
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จะช่วยโรงเรียนที่อยู ่ห่ำงไกล		

มีครูน้อยได้มำก	 อย่ำงไรก็ดี		

สิ่งส�ำคัญล�ำดับแรกส�ำหรับ	

กำรจัดกำรศึกษำรูปแบบนี	้	

คือ	 กำรพิจำรณำเนื้อหำสำระ	

กำร เรี ยนรู ้ 	 สื่ อกำร เรี ยน	

กำรสอนให้เหมำะกับนักเรียน	 อำจประยุกต์เนื้อหำหรือสื่อกำรสอน	

ที่มีอยู ่แล้วในโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของพระบำท	

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	น�ำมำประยุกต์ใช้และปรับปรุงให้เหมำะตำมบริบท	

ประเด็นสาม : ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

	 	 “ได้เน้นย�้ามาโดยตลอดว่าคนในชาติต้องมีความรู้ มีอาชีพ  

และมีสุขภาพที่ดี การศึกษาวันนี้มีปัญหาหลายเรื่องที่ต้องเร่ง 

แก้ไข การปฏิรูปการศึกษานั้นจึงส�าคัญ การพัฒนาระบบ 

การศึกษาของประเทศต้องก�าหนดให้ได้ว่า ท�าอย่างไรจะ 

แก้ปัญหาเรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้ได้ คุณภาพผู้เรียน เขียนอ่าน 

ไม่คล่องให้ได้โดยเร็ว การดูแลโรงเรียนขนาดเล็กและชายขอบ  

การจัดการงบประมาณและทรัพยากรการศึกษา ระบบการผลิต 

ครูและผู้บริหาร การส่งเสริมการสอนทักษะการท�างานและอาชีพ”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๘.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๑๓	ก.พ.	๒๕๕๘.	(ออนไลน์)
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	 เป็นอีกหนึ่งมุมมองของนำยกรัฐมนตรีที่สะท้อนกำรศึกษำวันน้ีมีปัญหำ	

หลำยเรือ่งท่ีต้องปฏริปูกำรศกึษำ	ด�ำเนนิกำรแก้ไขทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว		

และควรให้เสร็จสิ้นภำยในปี	 ๒๕๕๘	 เนื่องจำกเป็นปีที่จะก้ำวเข้ำสู่ประชำคม	

อำเซียน	 ซึ่งกำรศึกษำมีบทบำทส�ำคัญในกำรเตรียมคนเตรียมแรงงำนมีฝีมือ	

ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและแข่งขันกับประเทศอื่นได้	

	 มีหลำยเรื่องของกำรศึกษำที่ต้องด�ำเนินกำรแก้ไขในระยะสั้นให้เห็นผล	

ที่ส�ำคัญคือกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและคุณภำพผู้เรียน	ที่เน้นย�้ำ	

ต้องเร่งรัดด�ำเนินกำรคือ	 กำรปรับหลักสูตรให้เหมำะกับเด็กไทย	 กำรปลูกฝัง		

“ค่ำนิยมหลักของคนไทย	 ๑๒	ประกำร”	 ให้แก่เด็กและเยำวชนไทย	 กำรน�ำ

เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	

เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่ห่ำงไกลที่ขำดแคลนครูให้มีคุณภำพ	

เท่ำเทียมกับในเมือง	 ส�ำหรับกำรแก้ไขในระยะยำว	 คือกำรปฏิรูปกำรศึกษำ

ในด้ำนต่ำงๆ	 รวมถึงกำรปฏิรูปโครงสร้ำง	 ขณะนี้ก�ำลังอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร	

แต่อำจยงัไม่เหน็ผลเป็นรปูธรรมมำกนกั	เพรำะยงัตดิขดัด้วยระเบยีบและปัจจยั

ต่ำงๆ	มำกมำย	ส่งผลให้เกดิควำมล่ำช้ำ	แต่กต้็องปรบัเปลีย่นกำรศกึษำทัง้ระบบ

ให้เกิดผลเร็วที่สุดท้ังกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 ท�ำอย่ำงไรให้เด็กเรียนอย่ำงมี

ควำมสุขและมีคุณภำพ	 สร้ำงควำมเป็นธรรมและเพิ่มโอกำสเข้ำถึงทำงกำร

ศึกษำ	หลักสูตรหรือกำรสอนวิชำที่ส�ำคัญ	เช่น	หน้ำที่พลเมือง	ประวัติศำสตร์	

ประชำธิปไตย	 ควำมรักชำติ	 และอีกหลำยๆ	 เรื่องส�ำคัญของกำรศึกษำ	

	 ทางออกที่ด�าเนินการ เพื่อให้ปฏิรูปกำรศึกษำบังเกิดผลรวดเร็วขึ้น	

และเป็นรูปธรรม	 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา		

เปรียบเสมือนซุปเปอร์บอร์ด	 (Super	 Board)	 ด้ำนกำรศึกษำ	 เมื่อวันที	่

๑๗	 มีนำคม	๒๕๕๘	ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน	
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กำรศึกษำและกำรบริหำร	 โดยนำยก

รัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร	 เพื่อ

ท�ำหน้ำที่เสนอแนะนโยบำย	 แนวทำง	

มำตรกำรและกำรตัดสินใจในเชิงรุก	

ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ		

ยกระดับคุณภำพกำรศกึษำและกำรเรยีนรู	้

ตำมแนวนโยบำยของรฐั	และวำงรำกฐำน	

กำรปฏริปูกำรศกึษำทัง้ระบบ	โดยเฉพำะ	

กำรปรับปรุงหลักสูตร	 กำรพัฒนำ

คุณภำพครูและผู้เรียน	 กำรยกระดับ	

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ	 (O-NET)		

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ	 และกำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรศึกษำ	 โดยก�ำหนด	

เป้ำหมำยเร่งด่วนในระยะ	๖	เดือนแรก	หรือภำยในปี	๒๕๕๘	ไว้	๖	ประกำร		

ได้แก่	 ๑)	 เด็กนักเรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษำปีที่	 ๑	 ต้องอ่ำนออก	

เขียนได้	 และมีกำรประเมินผลที่เป็นรูปธรรม	 ๒)	 เปิดโอกำสให้นักเรียน	

ในระดับมัธยมศึกษำปีที่	 ๑-๖	 เลือกเรียนวิชำชีพเป็นวิชำเสริม	 เพื่อให้มี	

รำยได้และเป็นกำรเรียนแบบทวิภำคี	 ร่วมมือกับภำคเอกชนและสถำน	

ประกอบกำร	 เพื่อวำงแผนประกอบอำชีพในอนำคตได้	 ๓)	 ต้องเชื่อมโยง	

กำรศึกษำกับกำรส่งเสริมวิชำชีพ	ให้ตรงตำมควำมต้องกำรทั้งในระดับท้องถิ่น

และระดับประเทศ	 เพื่อให้มีงำนรองรับ	 ๔)	 เน้นกำรวิจัยในระดับอุดมศึกษำ	

และเชื่อมต่อกับภำคอุตสำหกรรมของเอกชน	 และกำรน�ำผลงำนวิจัย	

มำใช้ประโยชน์ตำมควำมต้องกำรของประเทศ	 ๕)	 ยกระดับควำมสำมำรถ	

ด้ำนภำษำอังกฤษให้สำมำรถพูดได้และคุ้นชินกับส�ำเนียงกำรพูดของ	
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เจ้ำของภำษำ	และ	๖)	ผลิตบุคลำกรครูอย่ำงเข้มข้น	ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	

เพื่อตอบรับกำรสอนให้ได้อย่ำงแท้จริง	 และมีกำรสอนครูเฉพำะกิจ	

เพื่อปูพื้นฐำนในแน่นขึ้น	

	 คณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำด�ำเนินงำนก�ำกับดูแล		

ติดตำม	 และบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือกับคณะอ�ำนวยกำรปฏิรูป	

กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งจะเป็น	

กลไกเร่งขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยและระยะ	

เวลำที่ก�ำหนด	 มุ่งขับเคล่ือนกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ	

และกำรเรียนรู ้ให้มีควำมสอดคล้องกันอย่ำงเป็นระบบ	 มีเอกภำพ	

เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 ท่ีส�ำคัญต้องสำมำรถตอบสนองต่อ

ควำมคำดหวังของประชำชนอย่ำงเป็นรูปธรรมได้	 โดยจะพิจำรณำน�ำ

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนจำกต่ำงประเทศมำปรับใช้ตำมควำมเหมำะสม	

เพ่ือให้เกิดคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ	 ขณะนี้กระทรวงศึกษำธิกำร

ขับเคลื่อนปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม	 เป็น	 ๒	 ระยะ	 ระยะเร่งด่วน		

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฏิรูปท่ีก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน	

เป็นหลัก	 เป็นห้องเรียนคุณภำพ	 เนื่องจำกกำรศึกษำและกำรเรียนรู	้

เกิดขึ้นในห้องเรียนรวมถึงส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง	 ได้ด�ำเนินโครงกำร	

ปฏิรูปกำรเรียนรู้สู่ผู ้เรียน	 เพื่อน�ำร่องกำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรศึกษำ	

ลงสู่เขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ	 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน	 พัฒนำครูอย่ำงต่อเนื่อง	 และยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนให้สูงขึ้น	 ส�ำหรับระยะยำว	 ก�ำลังด�ำเนินกำรจัดท�ำแนวทำงกำร

ปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฏิรูปกำรเรียนรู	้	

กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน	 ปรับปรุงระบบทดสอบทำง	
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กำรศึกษำ	 ระบบกำรประเมินกำรเรียนกำรสอน	 ระบบผลิตและพัฒนำคร	ู	

คุณภำพกำรสอนของครู	 ปรับปรุงกฎหมำยกำรศึกษำ	 พัฒนำระบบบริหำร	

จัดกำรกำรศึกษำ	 พัฒนำระบบงบประมำณและทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ		

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรติดตำมประเมินผล		

ให้มีควำมทันสมัยและเอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรเรียนรู 	้

ตลอดช่วงชีวิตที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในอนำคต

ประเด็นสี่ : พัฒนาครู
	 	

	 	 “ครูเป็นข้าราชการ เป็นแม่พิมพ์ของชาติ เป็นผู้เสียสละ 

ล�าบากยากเข็ญอย่างไรก็อดทน วันนี้ถ้าท่านปรับวิธีการสอนของ

ท่านให้ง่ายขึ้น เบาลง จะได้ดูแลเด็กได้มากข้ึน มีเวลาไปท�าอะไร

ได้บ้าง เพราะท่านก็มีลูกเหมือนกัน ไม่ใช่สั่งสอนเด็กอย่างเดียว”

ส�ำนักโฆษก	ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	๒๕๕๗.	รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ
วันที่	๑๕	ส.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	 นำยกรฐัมนตร	ี(พลเอก		

ประยุทธ์	 จันทร์โอชำ)	 ให้

ควำมส�ำคัญกับครูผู ้สอน	

เพรำะเป็นปัจจัยแรกที่มี	

ผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง	

กำรศึกษำให้ดีขึ้น	 ครูเป็น	

บุคลำกรหลักในกำรสร้ำง	
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คนซึ่งเป็นอนำคตของชำติ	 นับว่ำครูเป็นผู้เสียสละ	 ตั้งใจ	 อดทน	 และต้อง	

ใช้จรรยำบรรณของควำมเป็นครูให้มำกในกำรจัดกำรศึกษำ	 ซึ่งรัฐจะดูแล	

สวัสดิกำรครูให้ดีที่สุด	 ปัจจุบันกระทรวงศึกษำธิกำรด�ำเนินกำรเรื่องครู	

ในหลำยๆ	 ด้ำน	 แต่ที่ยังเป็นห่วง	 คือ	ปัญหาหนี้สินครู จะส่งผลให้ครู	

ขำดขวัญและก�ำลังใจในกำรท�ำงำน	 ถ้ำครูไม่มีก�ำลังใจในกำรสอน	 กำรเรียนรู้	

อันจะเกิดขึ้นกับเด็กก็จะไม่มีประสิทธิภำพ	 ประเทศชำติจะได้นักเรียน	

นักศึกษำหรือผู้ที่จบกำรศึกษำที่ไม่มีคุณภำพ	 เป็นคนคิดไม่ทัน	 ไม่มีวิสัยทัศน	์	

ไม่สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทั้งรูปแบบเก่ำและใหม่ได้	 ก้ำวไม่ทันตำม	

วิวัฒนำกำรกำรเปลี่ยนแปลงของโลก	 กลำยเป็นประเทศด้อยพัฒนำ	

อยู่บนโลกใบนี้	

 สิ่งที่ด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาต้องไม่ลืมครู	 เตรียมกำรปรับปรุง	

คุณภำพของครูให้เป็นรูปธรรม	 ก�ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนครูให้ชัดเจน		

และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้ได้	 ให้ครอบคลุมทุกด้ำนทั้งกำรผลิตครู		

กำรพัฒนำครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชำติ	 วันนี้ครูเองก็ต้องปรับและพัฒนำ	

วิธีกำรสอนของตนให้มีคุณภำพ	 ยึดการพัฒนาเด็กเป็นหลักและ 

ใช้เวลาให้มากขึ้นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและ 

เกิดคุณภาพต่อตัวเด็ก ปลูกฝังและบ่มเพำะค่ำนิยมหลักของสังคมไทย	

ซึ่งเป็นทักษะกำรใช้ชีวิต	 ให้เด็กเข้ำใจ	 ซึมซับ	 และถือเป็นหลักปฏิบัติ		

ผ่ำนกำรสอนสอดแทรกในวิชำเรียน	 กำรจัดกิจกรรม	 กระบวนกำรเรียนรู้		

กระบวนกำรปฏิบัติต่ำงๆ	 และเน้นให้มีกำรน�ำไปประยุกต์ใช้ในวิถี	

ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน	 อีกประกำรหนึ่งที่ส�ำคัญคือ	 สร้ำงควำมสัมพันธ	์

ที่ดีระหว่ำงครู	 ผู้ปกครองและเด็ก	 ให้แบ่งเบำหน้ำที่กำรอบรมสั่งสอน	

และร่วมมือกันกระท�ำทุกสิ่งทุกอย่ำง	 โดยเฉพำะให้เด็กรู ้สึกอยำกมำ	
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โรงเรียนและเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มีคุณภำพ	

และคุณธรรม	ที่เรียกว่ำ	“คนดีและคนเก่ง” 

	 กำรด�ำเนินงำนตำม	

นโยบำยของรัฐที่ผ่ำนมำ	

ในเรื่องกำรผลิตและพัฒนำ

ครู	 มีกำรทบทวนและ	

จัดท�ำ	 (ร่ำง)	 ยุทธศำสตร	์

ก ำ รผลิ ต และพัฒนำ	

ครู	 โดยด�ำเนินงำนผ่ำน	

โครงกำรผลิตครูมืออำชีพรูปแบบประกันกำรมีงำนท�ำ	 โครงกำรน�ำร่อง	

คูปองพัฒนำครู	 หน่วยงำนท่ีด�ำเนินงำนเกี่ยวข้องกับครูร่วมกันวำงแผน	

พัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบ	 และพัฒนำ	 ปรับปรุง	 แก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบ		

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 กระทรวงศึกษำธิกำรด�ำเนินกำรปรับระบบ	

กำรพัฒนำครู	 จำกท่ีผ่ำนมำมีรูปแบบกำรอบรมครูตำมสถำนที่ต่ำงๆ		

ซึ่งเกิดประโยชน์น้อยและส้ินเปลืองงบประมำณ	 ปรับเป็นรูปแบบ	

ในเชิงรุกคือ	 จัดเป็นทีมพี่เลี้ยง	 (Coaching	 Team)	 ลงไปด�ำเนินกำรฝึก	

อบรมครูในพื้นท่ีโดยตรง	 ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำ	

และครูไม่ต้องออกจำกห้องเรียน	 ส่วนในกำรแก้ปัญหำขำดแคลนคร	ู

ในสำขำวิชำหลักๆ	 ได้ผลักดันให้คุรุสภำออกประกำศเพื่อก�ำหนด	

ประเภทวิชำและสำขำวิชำชีพท่ีขำดแคลน	 ซึ่งเป็นกำรผ่อนปรนให้ผู้ที่มี	

คุณวุฒิสำขำขำดแคลน	 สำมำรถขอหนังสืออนุญำติให้ปฏิบัติกำรสอน	

โดยไม่มีใบประกอบวิชำชีพจำกคุรุสภำ	 เพื่อท�ำกำรสอนในโรงเรียนได	้	

แต่ต่อไปกต้็องมกีำรพฒันำ	เพิม่ประสบกำรณ์	และด�ำเนินกำรให้ได้ใบประกอบ	

วิชำชีพในภำยหลังตำมหลักเกณฑ์ที่คุรุสภำก�ำหนด	
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	 ส�ำหรับปัญหำส�ำคัญคือหน้ีสินครู	 กระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้ง	

คณะกรรมกำรเฉพำะกิจแก้ปัญหำหนี้สินครู	 โดยประกอบด้วยผู้แทน	

จำกหลำยหน่วยงำน	 และก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเรียบร้อยแล้ว		

แบ่งกำรด�ำเนินกำรเป็น	 ๓	 ระยะ	 ได้แก่	 ระยะสั้น	 เป็นกำรช่วยเหลือผู้ที่มี	

หนี้สินขั้นวิกฤติ	 โดยกำรช่วยประสำนให้ผู้เกี่ยวข้องชะลอกำรฟ้องร้อง	

ด�ำเนินคดี	 กำรบังคับคดี	 และให้มีกำรช�ำระหนี้เฉพำะเงินต้นเป็นเวลำ		

๓	 ปี	 โดยพักดอกเบี้ย	 ระยะปำนกลำง	 เป็นกำรช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภำวะ	

ใกล้วิกฤติหรือมีหนี้ค้ำงมำกกว่ำ	 ๑๒	 เดือน	 ระยะยำว	 เป็นกำรช่วยเหลือ	

ผู้ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดี	 โดยพิจำรณำลดดอกเบี้ย	 ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมให้เกิด	

วินัยทำงกำรเงินและสำมำรถวำงแผนกำรด�ำเนินชีวิตที่ดี

ประเด็นห้า : ผลิตและพัฒนาก�าลังคนเพื่อรองรับ
     การพัฒนาประเทศ

	 	 “ผมต้องการให้มุ่งเน้นสายวิชาชีพให้มากขึ้น นักเรียนสาย

อาชีวะเป็นแรงงาน ผมคิดว่ามีคุณค่า ยังมีขีดความสามารถ มี

ทักษะส�าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วันนี้

แรงงานเราจะต้องมีการพัฒนา เพราะถ้าเราลงทุนมากๆ ไม่ว่า

จากภายในหรือภายนอกประเทศก็แล้วแต่ คนของเรามีคุณภาพ 

จะได้มีงานท�า ไม่ร่ัวไหลออกไปท�างานนอกประเทศมากมาย”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ	
วันที่	๑๓	มิ.ย.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)
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	 ค�ำพดูส�ำคญัตอนหนึง่ของนำยกรฐัมนตรสีะท้อนสภำพปัญหำและทำงออกคอื

 ๑. ปัญหาการผลิตก�าลังคนไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

	 	 “วันนี้การผลิตก�าลังคน ต้องมาดูก่อนว่าคุณภาพที่เราต้องการ 

เป็นอย่างไร มีคุณสมบัติอะไร อย่างไร ต้องมุ่งหวังคุณภาพมากกว่า 

ปริมาณ การผลิตก�าลังคนในสายวิชาชีพให้เป็นแรงงานคุณภาพ 

หรือแรงงานฝีมือของประเทศนั้น จบมาแล้วต้องมีงานท�า ถ้าเรา 

ไม่ปรับระบบการศึกษาเพื่อผลิตก�าลังคนให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดแรงงาน จบมาก็จะไม่มีงานท�าอีก” 

ส�ำนักโฆษก	ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	2557.	รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ	
วันที่	13	มิ.ย.	2557.	(ออนไลน์)

	 ระบบกำรศึกษำผลิตนักเรียนนักศึกษำไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร	

ของตลำดแรงงำน	 ผลกำรวิจัยชี้ชัดว่ำ	 ภำคอุตสำหกรรมยังคงประสบ	

ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนที่มีคุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง	 ถ้ำจ�ำแนก	

ควำมต้องกำรแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมมำกท่ีสุด	 ๕	 อันดับแรก		

ได้แก่	 ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอ	

เครื่องแต่งกำย	 และเครื่องหนัง	

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	 อุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ	 ธุรกิจผลิตภัณฑ์

อำหำรและเครื่องดื่ม	 ธุรกิจ	

ผลิตยำงและพลำสติก	 และ	

ธุรกิจก่อสร้ำง	ซึ่งธุรกิจบำงสำขำ
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ต้องอำศัยแรงงำนจำกภำยนอกประเทศ	เนื่องจำกกำรศึกษำสำยอำชีพไม่เป็น	

ท่ีนิยม	 อำจมำจำกกำรทะเลำะวิวำทของนักเรียนอำชีวะ	 ช่ำงกลตีกัน		

พ่อแม่ห่วงเรื่องควำมปลอดภัย	 รวมทั้งค่ำนิยมของสังคมก็ให้ควำม	

ส�ำคัญกับกำรได้ปริญญำ	จึงไม่อยำกส่งลูกเข้ำเรียนสำยอำชีพ

	 	 ทางออกของปัญหาที่ควรด�าเนินการ คือ

	 	 ๑.๑ มุง่ผลติก�าลงัคนสายวชิาชพีให้สอดคล้องตรงตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงานมากขึ้น 

  

  “ผมว่าคนไทยขยันขันแข็ง แต่การพัฒนาค่อนข้างจะจ�ากัด  

ต้องแก้ทั้งระบบการศึกษาด้วย สร้างคนต้ังแต่เด็กขึ้นมา  

ให้มีทั้งนักวิเคราะห์ นักวิจัย นักวิชาการ แรงงานฝีมือ อาชีวะ  

อะไรต่างๆ ไม่ใช่เรียนปริญญาอย่างเดียว ไม่มีงานท�า เราควร 

ยกระดับการศึกษาสายอาชีวะให้เป็นรากฐานส�าคัญของ 

ประเทศ ให้มีภาพลักษณ์ว่านักเรียนสายอาชีวะเป็นบุคลากร 

ที่ทรงคุณค่าของประเทศและเศรษฐกิจไทย ให้โอกาสนักเรียน 

อาชีวะในการท�าประโยชน์ให้กับสังคม การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

การน�าความรู้ไปช่วยฝึกอบรมแก่แรงงานระดับล่าง”

ส�ำนักโฆษก	ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	๒๕๕๗.	รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ	
วันที่	๒๖	ก.ย.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	 ค�ำพดูนำยกรฐัมนตรไีด้ให้ควำมส�ำคญักบักำรศกึษำสำยวชิำชพี	และกำร	

ปรบัระบบกำรศกึษำท้ังระบบ	บูรณำกำรกำรศกึษำทัง้ในระบบ	นอกระบบและ	

ตำมอัธยำศัย	 ให้สอดคล้องกันและเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรผลิตและ	
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พัฒนำก�ำลังคน	 ก�ำลังแรงงำนที่มีคุณภำพ	 มีควำมรู้	 ทักษะ	 สมรรถนะ	 และ	

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมกำรจ้ำงงำนและเป็นที่ต้องกำรของตลำด	

แรงงำนได้	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรยกระดบัสถำบนัวชิำชพี/สถำบนัอำชวีศกึษำ	

ให้สูงข้ึน	 เป็นรำกฐำนส�ำคัญของประเทศในกำรผลิตก�ำลังคนสำยอำชีพ	

ท่ีได้รับกำรยอมรับ	“ผลิตสุภาพบุรุษช่างกล สุภาพบุรุษโรงเรียนวิชาชีพ” 

ให้มีทักษะและควำมช�ำนำญกำร	 โดยอำจไปดูรูปแบบของประเทศอื่นที่ได้

รับกำรยอมรับว่ำมีควำมเข้มแข็งในกำรผลิตก�ำลังคนสำยอำชีพ	 และน�ำมำ	

เป็นแบบอย่ำงในกำรสอน	 กำรให้ควำมรู้	 ฝึกทักษะต่ำงๆ	 ที่ส�ำคัญไม่ควร

ละเลย	 คือให้มีควำมต่อเนื่องหรือขยำยกำรเรียนสำยวิชำชีพเพิ่มเติมจน	

จบได้ปริญญำตำมค่ำนิยมของสังคมไทย	 จบแล้วมีงำนท�ำ	 มีรำยได	้	

เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้คนเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำและหันมำเรียนสำยอำชีพเพ่ิม	

มำกขึ้น	

	 ระบบกำรศึกษำควรวิเครำะห์	ติดตำม	ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ	

ประเทศเปรยีบเทยีบกบัต่ำงประเทศทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็โดยเฉพำะควำมส�ำเรจ็	

ในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ	และน�ำประสบกำรณ์ที่ประสบควำมส�ำเร็จมำจัดท�ำ	

แผน	 ทิศทำง	 และแนวโน้มกำรจัดกำรศึกษำเพื่อผลิตและพัฒนำก�ำลังคน

ที่สนองตอบต่อภำพอนำคตกำรพัฒนำประเทศไทย	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	

และเข้ำกับควำมก้ำวหน้ำของโลกสมัยใหม่	 ควำมส�ำคัญของกำรศึกษำ	

สำยวิชำชีพสำมำรถสร้ำงก�ำลังคนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำประเทศได้	 จึงควร	

เชื่อมโยงกับกำรส่งเสริมวิชำชีพให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและ	

กำรพัฒนำของท้องถิ่นและประเทศชำติด้วย	 เพ่ือกระจำยควำมเจริญที	่

รวมกันอยู่ในเมืองใหญ่หรือกรุงเทพฯ	เพียงอย่ำงเดียว	ออกไปสู่ภูมิภำคต่ำงๆ	

	 กำรจัดกำรศึกษำสำยวิชำชีพจ�ำเป็นต้องบูรณำกำรกับหน่วยงำน	

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสำมำรถผลิตและพัฒนำก�ำลังคนให้ทันต่อสถำนกำรณ์ที่	
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เปลีย่นแปลงไปอย่ำงรวดเรว็		

ควรผลักดันให้เกิดควำม

ร่วมมือทำงกำรศึกษำใน	

ลักษณะทวิภำคี	 เป็นควำม	

ร่วมมือระหว่ำงสถำบัน	

กำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ	

กับผู้ประกอบกำร	 มีกำรท�ำข้อตกลงควำมร่วมมือกับสภำอุตสำหกรรม	

แห่งประเทศไทย	 สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย	 สภำอุตสำหกรรม	

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 รวมถึงภำคเอกชนต่ำงๆ	 ที่มีกำรลงทุน	

ในประเทศ	 โดยให้เข้ำมำมีส่วนร่วมจัดท�ำหลักสูตรผลิตและพัฒนำ	

ก�ำลังคนให้มีคุณภำพ	 ตลอดจนเปิดโอกำสให้นักเรียนนักศึกษำไป	

ฝึกงำนในสถำนประกอบกำรจริง	 ซึ่งจะได้ประโยชน์ท้ังสองทำง	 คือนักเรียน	

นักศึกษำจะได้ค่ำตอบแทนและได้ประสบกำรณ์	 ส่วนผู้ประกอบกำร	

จะได้แรงงำนเมื่อเด็กจบกำรศึกษำ	 และประเทศไทยก็ไม่เกิดภำวะคน	

ตกงำน	 เหตุนี้ควรมีกำรหำแนวทำงในกำรผนวกกำรพัฒนำกำรศึกษำกับ	

เงื่อนไขกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในลักษณะทวิภำคี	 ให้สอดคล้องกับ	

โครงกำรภำครัฐขนำดใหญ่และกำรเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละ	

ภูมิภำคซึ่งเป็นแหล่งจ้ำงงำน	 โดยคำดว่ำอนำคตประเทศไทยจะด�ำเนินงำน	

ด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน	 เช่น	 โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบรำง	 รถไฟ		

รถไฟฟ้ำ	 เป็นต้น	 หำกมีกำรเจรจำท�ำข้อตกลงด้ำนกำรลงทุน	 กำรบริหำร		

กำรส่งเสริมให้เกิดแรงงำนคุณภำพ	 กำรฝึกอบรม	 และกำรถ่ำยทอด	

เทคโนโลยี	 ซึ่งประเทศไทยจะต้องมีวิศวกร	 มีผู้ประกอบกำรที่เป็นคนไทย	

รวมถึงแรงงำนที่มีฝีมือ	 ฉะนั้นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อผลิตก�ำลังคนจ�ำเป็น	
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ต้องปรับให้สอดคล้อง	 สนับสนุนและรองรับกับควำมต้องกำรกำรพัฒนำ	

ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนำคต

	  ๑.๒ ดูแลระบบการศึกษาทั้งระบบอย่างต่อเนื่องต้ังแต่เล็ก 

จนโต ที่มุ่งการสร้างอาชีพ

  “อนาคตของชาติอยู่ที่การศึกษา ผมคิดว่าคนทั้งประเทศเข้าใจ  

แต่จะท�าอย่างไรที่จะดูทั้งระบบ ตั้งแต่เล็กจนโตให้ต่อเนื่องกัน  

ท้ังการศกึษาพืน้ฐาน การศกึษาต่อ สร้างอาชพี รายได้ ทกุหน่วยงาน  

ทุกกระทรวง ทบวง กรม คงต้องช่วย กระทรวงศึกษาธิการผลิต 

ก�าลังคนออกมาแล้วจะท�าอย่างไร จะรับเขาไปท�างานอย่างไร  

ต้องมีความร่วมมือระหว่างกัน”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๑๕	ส.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	 ระบบกำรศึกษำควรมีกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้ประสำน	

สอดคล้องกันในทุกระดับทุกประเภท	 และสอดคล้องกับแผน	

พัฒนำเศรษฐกิจและ	

สังคมแห่งชำติ	 หลักสูตร	

กำรเรียนกำรสอนต้อง	

ปรบัให้ทนัสมยัและก้ำวทนั	

กับกำรเปลี่ยนแปลงและ

ควำมก้ำวหน้ำของโลก	
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สมัยใหม่	 ที่ส�ำคัญเน้นกำรสร้ำงคนให้มีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 มีทักษะ	

กำรท�ำงำน	 สร้ำงอำชีพและรำยได้	 แม้ว่ำกระทรวงศึกษำธิกำรจะมี	

บทบำทในกำรผลิตคนเป็นหลัก	 แต่คงไม่ใช่กระทรวงศึกษำธิกำรเพียง	

กระทรวงเดียว	 ทุกกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ที่เกี่ยวข้องในกำรใช้และ	

พัฒนำก�ำลังคนต้องร่วมมือระหว่ำงกันหำวิธีกำรต่ำงๆ	 ในกำรจ้ำงงำนหรือ	

หำงำนให้ท�ำ	 เพื่อส่งเสริมอำชีพให้มีรำยได้	 มีงำนท�ำ	 โดยมุ่งกระจำยงำน	

ให้คนที่ล�ำบำกหรือคนยำกจนจริงๆ	 ในล�ำดับต้นๆ	 ก่อน	 เช่น	 โครงกำร	

จ้ำงงำนบัณฑิตจบใหม่ให้ทั่วถึงหรือจ้ำงช่ำงวิชำชีพจบใหม่มำกข้ึนเพ่ือ	

ลดกำรว่ำงงำน	 หรือโครงกำรควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำร	

ฝึกงำนนักเรียนนักศึกษำให้มีควำมช�ำนำญ	 เพิ่มเติมทักษะ	 โดยม	ี

เบี้ยเลี้ยง	 มีเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนให้	 หรือโครงกำรส่งเสริมกำร	

จ้ำงงำนในท้องถิ่น	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชำชนในพื้นที่	 ช่วยยกระดับ	

ควำมเจริญในท้องถ่ินอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว	 และยังเป็นกำรลงทุน	

กระตุ ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกด้วย	 อำทิ	 โครงกำรจัดจ้ำงเกษตรกร	

ในท้องที่	 โครงกำรลงทุนซ่อมแซมสำธำรณูปโภคพื้นฐำนท่ีส�ำคัญ	

โครงกำรก่อสร้ำงและซ่อมแซมสถำนที่รำชกำร	 อำคำรเรียน	 โรงพยำบำล		

เส้นทำงกำรเดินทำงต่ำงๆ	เป็นต้น	

	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 กระทรวงแรงงำน	 และอีกหลำยภำคส่วน		

ต้องมกีำรประสำนควำมร่วมกนัในกำรจดัหำงำนให้แก่ผูท่ี้ว่ำงงำนหรอืต้องกำร	

มีงำนท�ำ	 เช่น	 ขณะน้ีได้มีกำรจัดต้ัง	 “ศูนย์บริกำรจัดหำงำนเพื่อคนไทย”		

(Smart	Job	Center)	ขึ้นที่ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด	คือ	สงขลำ	(หำดใหญ่)	

นรำธิวำส	 ปัตตำนี	 ยะลำ	 สตูล	 และนครรำชสีมำ	 และจะขยำยเครือข่ำย	

ไปอีก	 ๓	 จังหวัด	 คือ	 ระยอง	 นครปฐม	 และเชียงใหม่	 ขณะเดียวกันก็ต้อง	
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ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย	 กำรพัฒนำสร้ำงเสริมควำมรู	้

ประสบกำรณ์	 และกำรยกระดับฝีมือแรงงำนให้มีคุณภำพ	 มีทักษะส�ำคัญ		

โดยเฉพำะทกัษะกำรสือ่สำรภำษำไทยและภำษำองักฤษ	และควำมช�ำนำญงำน	

ทีส่ำมำรถท�ำงำนในสำขำวชิำชพีตำ่งๆ	ตำมควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำนได้		

ขณะนี้มอบให้กระทรวงศึกษำธิกำร	 กระทรวงแรงงำน	พร้อมด้วยหน่วยงำน	

ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์	 และ	

มีควำมเหมำะสมในช่วงปิดภำคเรียน	เพื่อสร้ำงเสริมควำมรู้และประสบกำรณ์	

โดยจัดกิจกรรมให้กับเยำวชนในแต่ละช่วงวัย	 เช่น	 กำรจัดกิจกรรมค่ำย	

ฤดูร้อน	 หรือกิจกรรมพัฒนำทักษะวิชำกำร	 รวมไปถึงขอควำมร่วมมือ	

จำกภำคเอกชนให้ช่วยสนับสนุนสถำนที่ฝึกงำนให้กับนักเรียนระดับ	

มัธยมศึกษำ	 และเตรียมกำรส�ำหรับระดับอุดมศึกษำ	 ตรงจุดนี้พ่อแม	่

ผู ้ปกครองก็ต้องร่วมมือกับทุกฝ่ำยในกำรจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้	

บุตรหลำนเพื่อใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ๒. ปัญหาของการอาชีวศึกษา

  “พ่อแม่ไม่นยิมส่งลกูเรยีนอาชวีะ อาจมาจากการทะเลาะววิาทของ

นกัเรยีนอาชวีะ ช่างกลตกีนั ผมอยากเหน็นกัเรยีน คร ูผูป้กครองมคีวามสขุ 

มอีนาคต มงีานท�า อาชวีะต้องดแูนวโน้มการผลติคนให้สอดคล้อง อะไร

ขาด อะไรเกนิ ต้องมขีดีจ�ากดั แล้วกค็วบคมุให้ได้ อาจน�าประสบการณ์

ต่างประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการจดัการศกึษามาเป็นกรณศีกึษา” 

	
ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๘.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คน	
ในชำติ	วันที่	๒๗	มี.ค.	๒๕๕๘.	(ออนไลน์)
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	 ในอนำคตก�ำลังคนสำยอำชีวศึกษำและสำยเทคโนโลยีมีควำมส�ำคัญ

อย่ำงมำกต่อกำรพัฒนำประเทศ	 แต่จำกกำรทะเลำะวิวำท	 กำรตีกันของ

นักเรียนนักศึกษำอำชีวะบำงแห่ง	 ซึ่งไม่ใช่ในทุกสถำบัน	 ตรงนี้ส่งผลให้เด็ก

เยำวชนเสียโอกำสทำงกำรศึกษำ	เสียอนำคต	หรืออำจถึงขั้นเสียชีวิตได้	และ

ส่งผลต่อสังคมและประเทศ	 เช่น	 เสียรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว	 เสียชื่อเสียง

ในสังคมโลก	 เสียก�ำลังคนที่จะป้อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน	 เป็นต้น	 ทั้งๆ	 ที่ไม่มี

ใครอยำกให้สิ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้น	 ไม่ว่ำจะเป็นผู้ปกครองหรือเพื่อนฝูง	 เพรำะมี

แต่กำรสูญเสีย	 กำรบำดเจ็บ	 เกิดควำมโกรธแค้นชิงชังกันต่อไป	 ตรงนี้เป็น

โจทย์ท้ำทำยของกำรศึกษำ	 ซึ่งด้ำนหนึ่งต้องมุ่งผลิตและพัฒนำก�ำลังคนให้

เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน	อีกด้ำนหนึ่งที่ต้องด�ำเนินกำรลด

หรือไม่ให้เกิดกำรทะเลำะวิวำทของนักเรียนอำชีวะ	 โดยพัฒนำให้เขำกลำย

เป็นคนท่ีดี	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 ศีลธรรม	 และท�ำประโยชน์ต่อสังคมให้ได้	

	 	 ทางออกของปัญหาการอาชีวศึกษา คือ

	 	 ๒.๑ คาดการณ์แนวโน้มการผลิตก�าลังคนให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่หลากหลาย 

ตามความก้าวหน้าของโลกสมัยใหม่	 เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผน	

จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อ	

ผลิตก�ำลังคนให้สอดคล้องตรง

ตำมควำมต้องกำรทั้งในด้ำน	

คุณภำพและปริมำณ	 เช่น		

ต้องกำรช่ำงฝีมือที่มีควำมรู ้		

ทักษะ	 ควำมสำมำรถ	 และใช้	

ภำษำต่ำงประเทศในกำรสื่อสำรได้	 หรือต้องกำรแรงงำนที่มีฝีมือและ	

สำมำรถเป็นหัวหน้ำงำนได้	 เป็นต้น	 รวมถึงปรับกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำ	
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ให้เป็นควำมร่วมมือแบบทวิภำคีกับบริษัทต่ำงๆ	 ที่ลงทุนในประเทศ	

ให้มำกขึ้น	 โดยเฉพำะบริษัทจำกต่ำงประเทศที่เข้ำมำลงทุน	 ซึ่งจะต้องม	ี

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ	ให้กับคนไทย

	 	 ๒.๒ ปรับภาพลักษณ์นักเรียนอาชีวศึกษา โดยยกระดับสถำบัน	

กำรอำชีวศึกษำให้มุ่งเน้นควำมเป็นเลิศในกำรผลิตคนด้ำนวิชำชีพ	 ส่งเสริม	

กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนสำยสำมญัคูข่นำนไปกบัสำยวชิำชพี	ทีส่�ำคญัควรก�ำหนด	

ให้สถำบนัอำชวีศกึษำมมีำตรกำรและแผนงำนป้องกนักำรก่อเหตทุะเลำะววิำท	

ของนักเรียนอำชีวะ	เช่น	ถ้ำนักเรียนของสถำบันใดเป็นฝ่ำยก่อเหตุครบ	๓	ครั้ง	

ต่อปี	อำจต้องงดรับนักศึกษำในปีกำรศึกษำถัดไป	เป็นต้น	ขณะที่ผู้สอนก็ต้อง	

สอดแทรกกำรปลูกฝังค่ำนิยมหลักของสังคมไทยและระเบียบวินัยท่ี	

เข้มแข็ง	 อำจจัดกิจกรรม	 “ค่ำยเยำวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่ำนิยม”	 เป็นต้น		

มุ่งสร้ำงคนให้มีศักยภำพในกำรที่จะท�ำงำนทั้งด้วยก�ำลังและสติปัญญำ		

โดยเฉพำะในหลักสูตรอำชีวศึกษำ	 ต้องไม่ลืมกำรปลูกฝังเรื่องภำพลักษณ	์	

กำรไม่แบ่งแยกสถำบันอำชีวศึกษำ	กำรปรับทัศนคติกำรอยู่ร่วมกัน	ลดควำม	

ขัดแย้ง	 และเคำรพกฎหมำย	 โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก	

	 	 ๒.๓ ความร่วมมอืของทุกฝ่ายท้ังภาครัฐ ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน 

ในการดูแล พัฒนาและสร้างการเรียนรู้ให้เกิดกับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 

ให้รับทรำบว่ำผลประโยชน์

ของสังคมและประเทศ	

คืออะไร	 อยู่ตรงไหน	 และ

พฤติกรรมกำรทะเลำะวิวำท

ส่งผลอย่ำงไรต่อตนเอง		

สังคม	 และสถำบันชำต	ิ	

รวมทัง้ต้องบ่มเพำะ	ฝึกอบรม	
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และสร้ำงค่ำนิยมให้เกิดแก่นักเรียนอำชีวะ	 ให้มีภำพลักษณ์ว่ำเป็นก�ำลัง	

แรงงำนที่มีคุณค่ำ	 มีขีดควำมสำมำรถ	 มีทักษะส�ำคัญต่อกำรพัฒนำ	

ประเทศ	 ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	 ทุกภำคส่วน	 ทุก	

กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ควรมีแผนงำนโครงกำรขับเคลื่อนและให้โอกำส	

นักเรียนอำชีวะได้ท�ำประโยชน์ให้กับสังคมและช่วยเหลือสังคม	 เพื่อกำร	

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่ำนิยมของคนในชำติที่มีต่อนักเรียนอำชีวะ	 รวมทั้ง	

ยังเป็นกำรให้โอกำสกับนักเรียนนักศึกษำอำชีวะ

 ๓. ปัญหาของมหาวิทยาลัยกับคุณภาพการผลิตก�าลังคน 

	  “การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ยังมีปัญหาในการจัดหลักสูตร

และบุคลากรในการสอน ขาดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ 

น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาจจะ

เปิดการเรียนการสอนที่เหมือนกัน โดยไม่ได้ค�านึงถึงการสนับสนุน

การพัฒนาในภูมิภาคน้ันๆ คือ ตรงกับความต้องการของพื้นที่”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๘.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่	๒๗	มี.ค.	๒๕๕๘.	(ออนไลน์)

	 มหำวทิยำลยัมบีทบำทส�ำคญัในกำรผลติก�ำลงัคนซ่ึงเป็นอนำคตของชำติ		

ควรมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ดี	เช่น	พัฒนำหลักสูตรกำรสอน	พัฒนำ

ครูอำจำรย์	 พัฒนำกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร	 พัฒนำกำรผลิตก�ำลังคนให้ม	ี

คุณภำพและปริมำณตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและวิชำชีพ		

แต่ปัญหำวันนี้คือ	 กำรก�ำหนดด้ำนหลักสูตรมีควำมไม่สอดคล้องกับควำม	
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ต้องกำรก�ำลังคนของพื้นที่	 มีปัญหำด้ำนคุณภำพของบุคลำกรและกำรสอน		

ขำดกำรพัฒนำงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่น�ำไปใช	้

ประโยชน์ได้	 รวมไปถึงมหำวิทยำลัยในระบบกับมหำวิทยำลัยออกนอกระบบ		

ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรจะไม่เท่ำกันทั้งในส่วนครูอำจำรย์	ลูกจ้ำง	พนักงำน	และ	

ผลตอบแทนกไ็ด้ไม่เท่ำกนั	แต่รฐักย็งัต้องดแูลทกุอย่ำงทัง้หมด	ถ้ำมหำวทิยำลยั	

ออกนอกระบบแล้ว	รฐักไ็ม่ควรต้องดแูลมำกนกั	เป็นบทบำทของมหำวทิยำลยั	

ที่ออกนอกระบบต้องบริหำรจัดกำร	 ดูแลองค์กร	 และพัฒนำให้คนเข้ำมำ	

เรียนรู้ให้ได้	 ส่วนปัญหำอีกเร่ืองหน่ึงคือกำรผลิตบัณฑิตที่ไม่ค่อยมีคุณภำพ	

มหำวิทยำลัยในระบบและออกนอกระบบมีกำรผลิตบัณฑิตเหมือนกันหมด	

และผลิตเป็นจ�ำนวนมำก	บำงแห่งถึงขนำดประชำสัมพันธ์	“จ่ำยครบจบแน่”		

ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคุณภำพ	 หำกมองในมุมหน่ึงก็เป็นสิ่งดี	 ท�ำให้คนจบ	

ปริญญำ	แต่ถำมต่อไปว่ำผลิตจบมำแล้ว	มีงำนท�ำหรือไม่	และมำกน้อยเพียงไร		

ขณะนี้มีตัวเลขถึงร้อยละ	 ๕๓	 ของบัณฑิตที่ให้ค�ำตอบว่ำจบมำแล้วตกงำน		

ไม่มีงำนท�ำ

	 ทางออกของปัญหาท่ีควรด�าเนินการ ทุกฝ่ำยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต้องร่วมกันปฏิรูปกำรอุดมศึกษำในด้ำนคุณภำพกำรผลิตก�ำลังคนของ	

ประเทศ	ก�ำหนดยุทธศำสตร์และแนวปฏิบัติ	(Road	Map)	ที่น�ำไปสู่คุณภำพ	

ของคนให้ชดัเจน	มหำวทิยำลยัในระบบและออกนอกระบบควรวำงแผนกำรผลติ	

ก�ำลังคนในแต่ละปี	 ตำมปริมำณและสำขำควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน		

มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งควรมีอัตลักษณ์หรือมีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร	

และวิชำชีพที่เป็นเรื่องเฉพำะ	 มิใช่เหมือนกันไปหมด	 กำรผลิตควรเน้นให้	

มีงำนท�ำ	 เรียนวิชำชีพที่จบมำมีงำนท�ำแน่นอน	 และควรมีกำรน�ำเทคโนโลยี	

ในวิชำชีพต่ำงๆ	เข้ำมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ
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 ๔. ปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการรบัน้องของสถาบนัการศกึษา 

	 กำรจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักเรียนนักศึกษำทั้งในและนอก	

สถำบันกำรศึกษำยังมีภำพสะท้อนถึงควำมรุนแรงและก่อให้เกิดอันตรำย		

กำรท�ำร้ำยร่ำงกำย	กำรกระท�ำโลดโผน	เกดิควำมเสีย่งอนัตรำยต่อกำรบำดเจบ็

สูญเสีย	เพื่อให้รุ่นน้องเกรงกลัวรุ่นพี่	หรือกำรบังคับให้รุ่นน้องทั้งชำยและหญิง	

ดื่มสุรำจนเมำมำย	หรือหัดเสพยำเสพติด	ล้วนไม่เกิดประโยชน์และไม่สมควร	

กระท�ำ	 ห้ำมกระท�ำโดยเด็ดขำด	 และหำกมีเรื่องเกิดขึ้นมำจะต้องถูกลงโทษ  

สิ่งที่ควรด�าเนินการอย่างยิ่งของสถาบันการศึกษา คือ กำรดูแลให้มีกำร	

รับน้องใหม่อยู่ในกรอบกติกำที่ก�ำหนด	 ข้อส�ำคัญต้องไม่ก่อเกิดอันตรำย		

ไม่โลดโผนหรือบีบบังคับรุ่นน้องให้เคำรพย�ำเกรงรุ่นพี่	กำรให้รุ่นน้องเคำรพรัก	

รุ ่นพี่	 ควรเป็นควำมรู ้สึกที่เกิดจำกควำมศรัทธำในกำรกระท�ำที่ดีงำม		

เป็นตัวอย่ำงที่ดีงำมแก่รุ่นน้อง	 และท�ำให้รุ่นน้องเกิดควำมรักควำมอบอุ่น	

ที่ได้ก้ำวเข้ำมำเรียนรู้ในสถำบันกำรศึกษำ	

 ๕. ปัญหาขาดการวจิยัและพฒันานวตักรรมเพ่ือพัฒนาระบบการศกึษา

  “ต้องผลิตนักวิทยาศาสตร์ให้ได้มากๆ ได้ผลิตงานวิจัยและ 

พฒันานวตักรรม โลกนีเ้จรญิด้วยวทิยาศาสตร์ วจิยันวตักรรมต่างๆ”	

ส�ำนักโฆษก	ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	๒๕๕๗.	รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ	
วันที่	๑๙	ธ.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)
	
	 กำรวจิยัและพฒันำนวตักรรมเป็นฐำนของกำรพฒันำประเทศ	และน�ำไปสู่	

กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของคนในชำติ	 เด็กเยำวชนไทย	

และคนไทยมีควำมรู้ควำมสำมำรถไม่แพ้ชำวต่ำงชำติ	 เห็นได้จำกผลงำนที่น�ำ	
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ช่ือเสียงมำสู่ประเทศไทย	 ทีมเยำวชนไทยได้รับรำงวัลเทียบรุ่นนักวิจัยระดับ	

โลก	ในงำนประกวดสิ่งประดิษฐ์นำนำชำติ	จำก	๒	ผลงำน	คือ	“เตำประหยัด

พลังงำน”	 และ	 “กระติ๊บไฟฟ้ำ”	 เป็นผลงำนจำกควำมคิดของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษำ	 ที่ตอบโจทย์กำรประหยัดพลังงำนในชุมชนของเรำ	 ที่ส�ำคัญ	

ได้น�ำวิถีชีวิตใกล้ตัวมำพัฒนำ	 ต่อยอด	 อันเป็นควำมน่ำภำคภูมิใจ	 แต่เป็น	

เพียงตัวอย่ำงจ�ำนวนน้อย	 ซึ่งที่ผ่ำนมำกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมของ	

นักเรียนก็ยังไม่ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ	 ทั้งที่สิ่งเหล่ำนี้	

มีควำมส�ำคัญ	 กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัย

และพัฒนำนวัตกรรมมีควำมจ�ำเป็น		

แต่ปัจจุบันก็ยังขำดกำรลงทุนที่จะน�ำ

ไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ	 ให้กับ	

ประเทศไทยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำ	 กำรผลิต	

สินค้ำและบริกำรทำงกำรศึกษำ	ถึงแม้ว่ำ	

จะมีหลำยหน่วยงำนเป็นแหล่งศึกษำ		

วิจัย	 และพัฒนำ	 เช่น	 ส�ำนักงำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ		

(สวทช.)	ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย	(สกว.)	รวมถึงองค์กรวิจัยอิสระ		

เช่น	สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย	(TDRI)	ส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัย	

กำรเกษตร	(องค์กรมหำชน)	เป็นต้น	แต่ขำดกำรบูรณำกำรร่วมกัน	ทั้งในส่วน	

ของแผนงำน	 วัตถุประสงค์	 กำรน�ำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่	 และ	

กำรบริหำรกองทุนต่ำงๆ	 ทั้งของภำครัฐและเอกชนเพื่อกำรวิจัย	 ซึ่งภำครัฐ	

ต้องเร่งผลักดันให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพิ่มมำกขึ้น	 โดยเฉพำะ	
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อย่ำงยิ่งกำรร่วมมือกับภำคเอกชนวิจัยและพัฒนำเพื่อต่อยอดและสร้ำง	

มูลค่ำเพิ่มของนวัตกรรมให้สำมำรถแข่งขันได้กับหลำยๆ	ประเทศ

 ทางออกของปัญหาทีค่วรด�าเนนิการ	คอื	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และพัฒนำ	

ต่อยอดให้เกดินวตักรรมใหม่ๆ	ในทกุระดบักำรศกึษำ	มกีำรลงทนุกำรวจิยัและ	

สร้ำงแรงจูงใจให้เด็กไทยอยำกเป็นนักวิทยำศำสตร์	 ผลิตนักวิทยำศำสตร์	

เก่งๆ	 ให้ได้มำก	 ตลอดจนพัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถในกำร	

สร้ำงนวัตกรรม	 สำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	 ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได	้

เรียนรู้มำให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำประเทศ	โดยหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ	

ทั้งรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมควรร่วมกัน	

ก�ำหนดกรอบวิจัยให้ตรงตำมควำมต้องกำรในกำรน�ำไปใช้พัฒนำกำร	

ศึกษำ	 อำจมีกำรสนับสนุนทุนวิจัยท่ีตรงตำมควำมต้องกำรจ�ำเป็นและ	

มีผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศอย่ำงแท้จริง	 นอกจำกนี้	 สถำบันกำรศึกษำทุกระดับ		

สถำบันวิจัยที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภำคควรร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและภำค	

เอกชนในพื้นท่ีท�ำกำรวิจัยและพัฒนำสินค้ำท้องถิ่นทั้งในส่วนของภำค	

กำรเกษตรและอุตสำหกรรม	 เพื่อรองรับควำมต้องกำรของผู ้บริโภค	

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	 ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจในภูมิภำคเจริญ	

เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน	 บุคลำกรของภำครัฐ	 ไม่ว่ำจะเป็นอำจำรย์ใน	

มหำวิทยำลัย	 หรือนักวิจัยในสถำบันวิจัยของภำครัฐสำมำรถท�ำวิจัยร่วมกับ	

ภำคเอกชน	 ภำยใต้โครงกำรสนับสนุนบุคลำกรวิจัยภำครัฐท�ำงำนร่วมกับ	

ภำคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในภำคเอกชน	 หรือโครงกำร	 Talent		

Mobility	 (TM)	 เพื่อให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรวิจัยที่มีอยู่จ�ำนวนมำก	

ในภำครัฐไปท�ำงำนในภำคเอกชน	 โดยมุ่งหวังว่ำจะสำมำรถเพิ่มงำนวิจัย	

และวิชำกำรในภำคเอกชน	 ส่งเสริมให้เกิดองค์ควำมรู้	 เทคโนโลยี	 และ	

นวัตกรรมใหม่ๆ	 เชิงพำณิชย์	 เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของ	
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ภำคเอกชนไทย	ทั้งภำยในประเทศและตลำดโลกเพื่อน�ำประเทศให้หลุดพ้น	

จำกประเทศที่ติดกับดักรำยได้ปำนกลำง	 (Middle	 income	 trap)	 ที่ส�ำคัญ	

คือ	 ต้องใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มำกข้ึน		

และมีกำรท�ำงำนร่วมกันทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ	ภำคเอกชน	และประชำสังคม

ประเด็นหก : เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 	 “สิ่งที่เราต้องรีบปรับตัวให้ทันต่อการก้าวเข้าสู ่การเป็น 

ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ คือ การสร้างความเข้มแข็ง 

อย่างยั่งยืน การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 

ความรู้ การศึกษา ความช�านาญในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 

ด้านต่างๆ และภาษา เพื่อรองรับการพัฒนา การค้า การลงทุน  

ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง มีการแข่งขันกันมากข้ึน รวมทั้ง 

ทันต่อการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคอาเซียน และ 

ประชาคมโลกที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว”

ส�ำนักโฆษก	ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	๒๕๕๗.	รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ	
วันที่	๒๑	พ.ย.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	 ค�ำพูดตอนหนึ่งของนำยกรัฐมนตรี	 สะท้อนควำมส�ำคัญของกำรเตรียม	

ควำมพร้อมของทรัพยำกรมนุษย์เพื่อก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน	 ซึ่งหลำย	

ประเทศมีกำรด�ำเนินกำรไปได้มำก	 แต่ประเทศไทยยังประสบปัญหา 

ด้านความพร้อมของก�าลงัคนเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในปลายปี ๒๕๕๘		
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จ�ำเป็นต้องรีบปรับตัวและสร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน	 เตรียมควำมพร้อม	

ของทรัพยำกรมนุษย์ทั้งควำมรู้	กำรศึกษำ	ควำมช�ำนำญในกำรประกอบอำชีพ	

หรือวิชำชีพด้ำนต่ำงๆ	 และภำษำ	 เป็นก�ำลังคนที่มีคุณภำพและคุณธรรม		

เพื่อรองรับกำรแข่งขันอย่ำงกว้ำงขวำงในด้ำนต่ำงๆ	ปรำกฏว่ำประเทศอื่นๆ	

มีกำรออกใบรับรองกำรท�ำงำนในแต่ละสำขำอำชีพให้สำมำรถไปท�ำงำน	

ตำมประเทศต่ำงๆ	 ในอำเซียนแล้ว	 แต่ประเทศไทยยังมีเพียง	 ๘	 อำชีพ	

ที่หน่วยงำนออกใบรับรองให้	 ส่วนอีกหลำยๆ	 อำชีพยังไม่มีกำรออกให้เลย		

ถ้ำหำกใบรับรองกำรท�ำงำนของเรำยังไม่เรียบร้อย	 กฎหมำยใหม่ยังไม่พร้อม	

ในกำรสร้ำงกฎกติกำเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน		

แต่แรงงำนต่ำงชำติที่ได้ใบรับรองก็จะไหลเข้ำมำสู่ประเทศไทย	 เข้ำมำ	

ท�ำงำน	 ขณะที่แรงงำนของเรำยังรับรองไม่ได้	 ก็ไปท�ำงำนที่อื่นไม่ได้	 งำน	

ส�ำหรับแรงงำนของเรำก็จะลดลง	 โดยนำยกรัฐมนตรีได้สะท้อนถึง	

แรงงำนไทยว่ำ	

  “ส�าหรับแรงงาน ผมว่าคงจะต้องพัฒนาในเรื่องภาษาด้วย 

 ทุกประเทศท่ีมาลงทุนในประเทศไทย ชื่นชมแรงงานของไทยว่า 

เข้มแข็ง มีฝีมือ แต่มีอย่างเดียวที่เขาต้องการให้แก้ไขมาก 

ที่สุดคือเรื่องภาษา เพราะว่าพูดภาษากันไม่รู้เรื่อง ภาษาอังกฤษ 

ส�าคัญ แล้วก็จะได้พัฒนาตัวเองไปสู ่ในระดับบริหารได้ด้วย  

ขอให้เร่งพัฒนา เพื่อรองรับ AEC ในปีหน้านี้ด้วย”

ส�ำนักโฆษก	ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	๒๕๕๗.	รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ	
วันที่	๓๑	ต.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)



ปฏิรูปกำรศึกษำเพื่ออนำคตประเทศไทย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

60 61

 สิง่ทีต้่องด�าเนนิการอย่างเร่งด่วน หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องต้องรบีด�ำเนนิกำร	

โดยเร็วเกี่ยวกับใบรับรองกำรท�ำงำน	 ซึ่งเป็นกฎหมำยและกติกำของ	

อำเซียนที่มีประโยชน์ต่อแรงงำนรวมถึงนำยจ้ำง	 รวมทั้งในกระบวนกำรต่ำงๆ		

เพื่อยืนยันว่ำแรงงำนไทยมีฝีมือจริง	 มีควำมรู้ควำมสำมำรถท�ำงำนได	้

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	 เช่น	 กำรเพิ่มคุณวุฒิแรงงำนไทย	 กำรพัฒนำ

แรงงำนในกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ	 รวมถึงกำรใช้ภำษำอังกฤษ	 เพรำะสิ่งที่	

แรงงำนไทยต้องได้รับกำรพัฒนำมำกที่สุด	 คือ	 กำรพูดภำษำอังกฤษ		

สถำนศึกษำทุกแห่งต้องเร่งให้ควำมร่วมมือด้ำนภำษำอังกฤษ	 โดยเฉพำะ	

อย่ำงยิง่สำยอำชีวะ	กำรผลติสำยอำชพีช่ำงต่ำงๆ	ต้องสำมำรถพดูภำษำองักฤษ	

ที่เป็นภำษำกลำงได้	 ไม่เช่นนั้นจะไม่สำมำรถก้ำวสู่กำรเป็นแรงงำนขั้นสูง	

ระดับหัวหน้ำได้	 ส่วนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏต่ำงๆ	 ก็ควรเน้นในเรื่อง	

ของภำษำอังกฤษ	 ภำษำเพื่อนบ้ำน	 หรือต่อยอดจำกผู้จบกำรศึกษำให้	

สำมำรถก้ำวไปท�ำงำนในฝ่ำยบริหำรได้	 ประกำรส�ำคัญควรส่งเสริมสนับสนุน	

ให้ประชำชนเรียนรู้ถึงภำษำ	 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ของประเทศเพ่ือนบ้ำนด้วย	 ต้องเดินหน้ำสร้ำงกำรเรียนรู ้ภำษำไทย		

ภำษำต่ำงประเทศ	และภำษำเพื่อนบ้ำนในอำเซียนให้มำกขึ้น

	 กำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่ง	 ต้องพัฒนำประเทศให้เป็น	

ศูนย์กลำงของอำเซียน	 เตรียมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน	 โดยเดินหน้ำเร่ือง	

กำรจดทะเบียน	 กำรเตรียมแรงงำน	 กำรเพิ่มพูนควำมรู้ให้กับผู้ท่ียังไม่ม	ี

งำนท�ำ	 เพื่อรองรับกำรขำดแคลนแรงงำนตำมโรงงำนที่เกิดจำกนโยบำย	

กำรส่งเสริมกำรลงทุน	 หำยุทธวิธีทุกทำงที่ท�ำให้คนไทยสำมำรถเข้ำสู ่	

กระบวนกำรเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อสำมำรถเป็นหัวหน้ำงำน	 ซ่ึงต้องเชื่อมโยง

กำรจัดกำรศึกษำกับกำรส่งเสริมอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น
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และประเทศ	 อำจจัดท�ำเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่โรงงำน	 หรือเอกชน	 หรือ

กระทรวงแรงงำนสำมำรถด�ำเนินกำรเองได้	 และจัดท�ำทะเบียนผู้จบหลักสูตร

ที่มีฝีมือ	 พร้อมเป็นตัวป้อนให้กับหลำยๆ	 บริษัทที่มำลงทุนในประเทศ	

ประเด็นเจ็ด : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
     ในการจดัการศกึษาและส่งเสรมิการเรยีนรู้
     ตลอดชีวิต

	  “ผมขอให้น�าหลักการเดิมที่ได้ทรงพระราชทานไว้แล้ว  

คือ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน มาเพิ่มเติมบทบาทและให้ม ี

ส่วนร่วม “วัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์” ที่มีชีวิต ให้เด็กๆ ได้เรียนรู ้

ทั้งด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเรื่องประวัติศาสตร์ 

ต่างๆ ทุกท่ีมา ทุกวัด ทุกพื้นท่ีแตกต่างกันทั้งสิ้น ให้ได้รับ 

การสอนเรื่องมารยาท คุณธรรม วัฒนธรรม ผมเห็นว่าเรื่อง 

เหล่าน้ีเป็นเรื่องส�าคัญในการที่จะสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับสังคม 

โดยเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุด”

ส�ำนักโฆษก	ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	๒๕๕๗.	รำยกำรคืนควำมสุข	ให้คนในชำติ	
วันที่	๑๐	ต.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)
	

	 จำกค�ำพูดบำงตอนของนำยกรัฐมนตรี	 สะท้อนสภำพปัญหำกำรศึกษำ	

และสิ่งที่ควรด�ำเนินกำรดังนี้
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  ๑. ปัญหาขาดการสร้างพลังเครือข่ายทางสังคมให้มีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 

	 	 	 กำรศึกษำเพื่อสร้ำงคนต้องอำศัยพลังเครือข่ำยทุกภำคส่วนของ

สังคม	 ทุกฝ่ำยต้องหันมำให้ควำมสนใจกับกำรพัฒนำกำรศึกษำของเด็กและ

เยำวชน	เพรำะคอือนำคตของชำต	ิทว่ำปัจจบุนักำรส่งเสรมิให้ภำคส่วนของสงัคม	

เกิดกำรรวมตัวเป็นเครือข่ำยและมีส่วนรับผิดชอบด้ำนกำรศึกษำยังม	ี

อยู่น้อยมำก	ต้องหำยุทธศำสตร์ในกำรส่งเสริม	สนับสนุน	และร่วมมือกันสร้ำง	

พลังเครือข่ำยทำงสังคมเพื่อด�ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงจริงจัง		

ตัวอย่ำงหน่ึง	 โดยควำมร่วมมืออย่ำงกลมกลืนกัน	 ๔	 ฝ่ำย	 คือ	 สถำนศึกษำ		

ชุมชน	 สื่อมวลชน	 และผู้ใหญ่ใจดีที่มีวิสัยทัศน์	 ด�ำเนินโครงกำรรำกแก้ว		

เป็นโครงกำรที่ดี	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมศักยภำพและปลูกฝังจิตอำสำ	

และควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้กับนิสิตนักศึกษำ	 และโครงกำรร่วมพัฒนำ	

ยกระดับคุณภำพชีวิตและมำตรฐำนกำรครองชีพของชุมชนและผู้ด้อยโอกำส	

ให้ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน	เป็นต้น

	 สถำบันอุดมศึกษำเป็น	

แหล่งรวมผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้ม	ี

ภูมิปัญญำในดำ้นต่ำงๆ	 และ	

ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ	

สำมำรถเป็นหลักในกำรรวม	

พลังควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ	

และพลงัปัญญำของคณำจำรย์	

และนักศึกษำเพื่อน�ำมำแก้ไขปัญหำสังคม	 ชุมชน	 และพัฒนำคุณภำพชีวิต	

ของคนในชุมชน	 มีศักยภำพในกำรร่วมกันสร้ำงแนวคิดดีๆ	 และใหม่ๆ		

ตำมแนวทำงกำรพัฒนำที่มีคนเป็นศูนย์กลำง	
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	 ส�ำหรับหลำยๆ	 ชุมชนในประเทศไทย	 มีปรำชญ์ชุมชน	 ปรำชญ	์

ชำวบ้ำน	 ภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นจ�ำนวนมำก	 แต่กำรศึกษำไม่ค่อยได้น�ำเข้ำมำ	

มีบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำมำกนัก	 ควำมจริงแล้วปรำชญ์ชุมชนเป็น	

ผู้มีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 และมีทักษะช�ำนำญกำร	 ซึ่งควรน�ำมำถ่ำยทอด	

สู่คนรุ่นหลัง	 มิให้สูญหำยไป	 ทุกสถำบันกำรศึกษำควรน�ำปรำชญ์ชุมชน	

ที่ได้รับควำมเชื่อถือและกำรยอมรับจำกประชำชน	 มำสร้ำงคุณค่ำ	

เพิ่มข้ึน	 มำข้ึนทะเบียนให้สังคมได้รับรู้รับทรำบ	 หำกสร้ำงควำมร่วมมือ	

กับปรำชญ์ชุมชน	 สร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดี	 และน�ำเข้ำมำมีส่วนร่วมให้กำรศึกษำ		

กำรเรียนรู ้	 และถ่ำยทอดควำมรู ้และทักษะ	 จะท�ำให้เกิดสังคมแห่ง	

กำรเรียนรู้	 สังคมแห่งควำมรู้	 คนก็จะคิดดี	 ท�ำเป็น	 สิ่งดีงำมจะยังคงอยู่ใน	

สังคมไทย	อันเป็นกำรแก้ปัญหำสังคมอย่ำงยั่งยืน	

	 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมทำงกำรศึกษำต้องไม่ลืมส่ือมวลชน	 ซ่ึงจะเป็น	

พลังสังคมท่ีมีบทบำทส�ำคัญในกำรถ่ำยทอดสิ่งดีๆ	 ไปสู่ประชำชนเพื่อให้เกิด	

กำรเรียนรู้ที่ดีและสร้ำงสรรค์	 เช่น	 รำยกำรส�ำคัญของโครงกำรรำกแก้ว	 คือ		

รำยกำร	“ปั้นฝัน	เดอะบัณฑิต”	ก็เป็นตัวอย่ำงหนึ่งในหลำยตัวอย่ำง	เรียกว่ำ	

เป็นสื่อสร้ำงสรรค์ที่ทุกฝ่ำยควรได้พิจำรณำติดตำม	 น�ำไปประยุกต์	 ต่อยอด		

เพื่อสร้ำงคนและสังคมของเรำให้เข้มแข็ง

  ๒.  ปัญหาแหล่งเรียนรู้ไม่ทันสมัยและไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

	 	 	 ประเทศไทยมีแหล่งเรียนรู้มำกมำยที่ให้คนได้ศึกษำหำควำมรู้	

ด้วยตนเอง	 เช่น	 มีพิพิธภัณฑ์หลำกหลำยประเภทในชุมชน	 แต่มีข้อสังเกตว่ำ	

ไม่ค่อยมีคนได้ใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้	 หรือถ้ำใช้ก็มีจ�ำนวนน้อยมำก		

ขำดแรงจงูใจต่อกำรเข้ำไปศกึษำเรยีนรู	้พพิธิภณัฑ์บำงแห่งไม่ทันสมยั	ต้องมกีำร	

ปรบัปรุงให้ทนัสมยั	เป็นพพิธิภณัฑ์ทีม่ชีวีติ	(Living	museum)	และหำวธิกีำรต่ำงๆ	
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ที่จะจูงใจให้นักเรียน	 ประชำชนรู้สึกอยำกเข้ำไปเรียนรู้	 และได้เรียนรู้อย่ำง	

สนุก	 แหล่งเรียนรู้อำจน�ำเสนอส่ิงต่ำงๆ	 ผ่ำนส่ือมัลติมีเดียทันสมัย	 มีกำร	

เคลื่อนไหว	 ไม่น่ำเบื่อ	 อำจเป็นกำร์ตูน	 และสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจ	

ในเนื้อหำได้อย่ำงลึกซึ้ง	 ถ้ำสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และจินตนำกำรให้แก่เด็ก	

ได้ก็ยิ่งดี	 สิ่งเหล่ำนี้เป็นประโยชน์ที่เด็กได้รับนอกจำกกำรเรียนกำรสอน	

ในห้องเรียน	 ทั้งยังน�ำมำเช่ือมโยงกับสิ่งท่ีเรียนรู้ในห้องเรียนได้	 มิเช่นนั้น	

เด็กก็จะเรียนแต่วิชำกำรไปสอบ	สอบเสร็จก็ลืม	

					กำรส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วม	

ของทุกภำคส่วนในกำรจัด	

กำรศกึษำควรมุง่เน้นส่งเสรมิ	

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	 มีกำร	

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ทั้งใน	

และนอกห้องเรียน	 ศึกษำ	

เรียนรู้ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ	 ซึ่งควรหำแนวทำงและมำตรกำรส่งเสริม	

ให้ภำครัฐและเอกชนร่วมมือกันพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีคุณภำพ	 โดยอำจ	

น�ำหลักกำรเดิมที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว	 ได้ทรงพระรำชทำน	

ไว้แล้วมำเพิ่มเติม	 คือ	 “บวร”	 เป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก	 และเพิ่มบทบำท	

ของวัด	 “ให้วัดเป็นพิพิธภัณฑ์”	 ที่เด็กได้เรียนรู้ทั้งด้ำนศีลธรรม	 คุณธรรม		

จริยธรรม	 มำรยำท	 วัฒนธรรม	 และประวัติศำสตร์ต่ำงๆ	 นับเป็นกำรสร้ำง	

ภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมโดยเป็นกำรลงทุนน้อยที่สุดและเริ่มลงมือ	

ด�ำเนินกำรได้ทันที	 หลำยหน่วยงำนได้ด�ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคนที่มี	

คณุภำพ “มคีวามรู ้คูค่ณุธรรม”	เช่น	โครงกำรพฒันำศูนย์กำรเรียนรู้กำรศึกษำ	

นอกระบบในวัดแบบไม่เป็นทำงกำร	 โดยเชื่อมโยงระหว่ำงบ้ำน	 วัด	 โรงเรียน		

เข้ำด้วยกัน	 โครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล	 ชำวประชำเป็นสุขของกระทรวง	
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วัฒนธรรม	โครงกำรสร้ำงคนดีสู่สังคม:	ค่ำยคุณธรรมส�ำหรับเยำวชน	โครงกำร	

ศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์	 โครงกำรพัฒนำชุมชนคุณธรรม	

ด้วยพลังบวร	เป็นต้น

	 ๓. ปัญหาความร่วมมือของภาคส่วนของสังคมในจัดการศึกษา 

เพื่อลดความรุนแรงในสังคม 

	 	 “ประชาธิปไตยไทยนั้น ถ้าสอนให้คนรู ้จักแต่เพียงสิทธิ  

เสรีภาพ ไม่ค�านึงถึงหน้าที่ ไม่รู้จักผลประโยชน์แห่งชาติว่าอยู่ที่ไหน  

สังคมก็ยังคงมีความรุนแรงแบบน้ีอยู่ต่อไป ผมต้องการใช้ค�าว่า 

พวกเราทุกคน ถ้าเป็นแบบน้ี ก็ไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค ์

ส�าหรับประเทศไทย ระบบการสอน การเรียนรู้ การให้แนวคิด 

ในสังคมปัจจุบัน อยากให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องลองปรับเล็กน้อย  

อย่าสอนให้เสรีมากนัก ค�าว่าเสรีต้องมีขีดจ�ากัด อยู่ภายใต้ 

กรอบกฎหมาย ไม่ท�าให้คนอื่นเดือดร้อน ต้องรู้จักหน้าที่ ต้องรู้จัก 

การให้เกียรติบุคคลอื่นบ้าง ไม่สอนให้คนไม่เคารพกฎหมาย”

ส�ำนักโฆษก	 ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	 ๒๕๕๗.	 รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำต	ิ
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗. (ออนไลน์)

	 ค�ำพูดบำงตอนของนำยกรัฐมนตรีบ่งบอกถึงปัจจุบันที่คนยังมีควำม	

ขัดแย้งในแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ	 เสรีภำพและประชำธิปไตย	 ส่งผลตำมมำ	

คือเกิดปัญหำควำมขัดแย้งและควำมรุนแรงในสังคม	 คนรู้จักแต่เพียง	

สิทธิ	เสรีภำพหรือประชำธิปไตยแบบไร้ขีดจ�ำกัด	โดยไม่ค�ำนึงถึงหน้ำที่	ไม่รู้จัก	

ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชำติ	 ตรงนี้ทุกภำคส่วนของสังคมต้อง	
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ร่วมมือกันจดักำรศกึษำและกำรเรยีนรูแ้ก่คนในสงัคมให้ถกูต้อง	ระบบกำรเรยีน	

กำรสอนต้องให้แนวคิดและควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของตนเอง	

และผู้อื่น	 เสรีภำพที่มีขอบเขตภำยใต้กฎหมำย	 และต้องเคำรพกฎหมำย		

ข้อบังคับ	 มีสติ	 คิดและเชื่อบนพื้นฐำนข้อเท็จจริงของกำรเป็นประชำธิปไตย	

ท่ีเหมำะกับคนไทย	 ตลอดจนรู้จักหน้ำที่พลเมือง	 รู้จักให้เกียรติบุคคลอื่น		

รวมทั้งทุกคนต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ	 ประเทศชำติจึงจะ	

เดินหน้ำพัฒนำไปได้

ประเด็นแปด : ส่งเสริมระบบธรรมาภบิาลในวงการการศกึษา

  “ท�าอย่างไรในการปฏิรูปการศึกษานั้น ต้องระวังการบริหาร 

จัดการให้มีความรอบคอบ   มีธรรมาภิบาล ในการวางแผนต้อง 

ยึดหลักการวางรากฐานของอนาคตเยาวชนของเรา คนของเรา 

ในอนาคต อย่าไปท�าอะไรฉาบฉวย ค�านึงถึงความย่ังยืน ลดความ 

ขัดแย้ง อย่าเอาประเทศไปเสี่ยงภัย”

ส�ำนักโฆษก	ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี.	๒๕๕๗	รำยกำรคืนควำมสุขให้คนในชำติ	
วันที่	๖	ธ.ค.	๒๕๕๗.	(ออนไลน์)

	 ปัจจุบันพบปัญหำความไม่โปร่งใสในระบบการศึกษา	 ตัวอย่ำงเล็กๆ		

เช่น	 กำรรับจ้ำงท�ำงำนวิจัยเพ่ือน�ำมำประเมินผลควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่		

กำรรับจ้ำงท�ำกำรบ้ำนและติวข้อสอบเด็กเล็กในเว็บไซต์	 กำรจัดหำนมของ	

โรงเรียนที่ไม่ได้คุณภำพมำตรฐำนส่งผลกระทบต่อสุขภำพของเด็ก		

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีกำรทุจริตและได้ผลประโยชน์	 เป็นต้น	ระบบกำรบริหำร	
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จัดกำรกำรศึกษำยังขำดกลไกควบคุม	

และป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	 ซึ่งมี	

กำรแพร่กระจำยกันไปในวงกว้ำงและ	

ซึมซับกลำยเป็นแนวคิดที่มองเห็นเป็น	

เรื่องปกติ	 กำรศึกษำในปัจจุบันได้ให้	

ควำมส�ำคัญกับป ัญหำกำรทุจริต	

คอร์รัปช่ันในสังคมไทย	 โดยมีกำรจัด	

กำรศึกษำแบบสอดแทรกไปในวิชำ	

ต่ำงๆ	 มีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ	 และที่

ส�ำคัญมีกำรบรรจุเข้ำไว้ในหลักสูตร		

ปลูกฝังเรื่องกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่ยังเด็กๆ		

ตัวอย่ำงกำรจัดกำรศึกษำ	 เช่น	 โครงกำรโรงเรียนสีขำว	 กำรจัดท�ำหลักสูตร		

“โตไปไม่โกง”	ซึ่งด�ำเนินกำรภำยใต้หลักควำมดี	๕	ประกำร	ที่จะช่วยสร้ำงคน		

สร้ำงสังคม	 สร้ำงชำติให้ต่อต้ำนกำรทุจริต	 คือ	 (๑)	 ควำมซื่อสัตย์สุจริต		

หมำยถึงกำรยึดมั่นในควำมสัตย์จริงและสิ่งที่ถูกต้องดีงำม	 รู้จักแยกแยะ	

ถูกผิด	 ดีไม่ดี	 ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ	 ไม่คดโกง	 (๒)	 กำรมีจิต	

สำธำรณะ	 หมำยถึงกำรมีจิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม	 ตระหนักรู้	 และค�ำนึงถึง	

สังคมส่วนรวม	 (๓)	 ควำมรับผิดชอบต่อกำรกระท�ำทุกอย่ำงของตัวเอง		

ต้องไม่ให้เกิดผลเสียหำยต่อส่วนรวม	 พร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์	

ส่วนตน	 (๔)	 รักษำและยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก	และ	 (๕)	 รู้จักและ	

เคำรพสิทธิและหน้ำที่ของตนเองและผู้อื่น

แหล่งอ้างอิงข้อมูลและภาพ: ส�านักโฆษก ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
http://www.thaigov.go.th



คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา : 
	 ดร.กมล		รอดคล้ำย		 	 เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

	 ดร.วัฒนำพร		ระงับทุกข์	 	 รองเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

	 ดร.สมศักดิ์		ดลประสิทธิ์	 	 ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

	 นำยวีระ			พลอยครบุรี	 	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัวจิยัและพฒันำกำรศกึษำ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงเนื้อหา :
	 นำงสำวอุษำ		ชูชำติ	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ

	 นำงสำวลัดดำ		อินทร์พิมพ์	 	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร

ตรวจสอบเนื้อหา ออกแบบ และจัดท�ารูปเล่ม :
	 นำงสำวจรรยำภรณ์		โชคชัยฐำนนันท์	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร

คณะผู้ด�าเนินการ : 
	 นำงสำวอุษำ	ชูชำติ	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ

	 นำงสำวจิรศรี		อนวัชกุล	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ

	 นำงปัทมำ		ค�ำภำศรี	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร

	 นำยอรรถพล		ไชยนุรักษ์	 	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร

	 นำงสำวจรรยำภรณ์		โชคชัยฐำนนันท์	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร

	 นำงสำวสุธิดำ		ผำพรม	 	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร

	 นำงสำวลัดดำ		อินทร์พิมพ์	 	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร


