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8 นโยบายการศกึษา "จาตรุนต ์ฉายแสง" 

ศกึษาธกิาร - นายจาตรุนต ์ ฉายแสง รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร แถลงนโยบาย
การศกึษา พรอ้มประกาศ 8 นโยบาย เพือ่เรง่รดัด าเนนิการตามนโยบายรฐับาล และสานตอ่งาน
ทีไ่ดด้ าเนนิการไปแลว้ เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2556 ทีห่อ้งประชุมราชวลัลภ 

 ย า้การพฒันาคน เป็นโจทยส์ าคญัของการปฏริปูการศกึษา และยกระดบั
พฒันาประเทศ  

รมว.ศธ.กลา่ววา่ การปฏริปูการศกึษาไดพ้จิารณาจากโจทยใ์หญ ่คอืขณะนีป้ระเทศไทยก าลังอยูใ่นสงัคม
ขนาดใหญ ่ในภมูภิาคและสงัคมโลก ในขณะทีปั่จจบุนัไดเ้กดิวกิฤตเศรษฐกจิโลก ซึง่สหรัฐอเมรกิา ทวปี
ยโุรป รวมทัง้ประเทศใหญ่ๆ  ของทวปีเอเชยี เชน่ จนี ญีปุ่่ น เกดิการชะลอตัวทางเศรษฐกจิ แมบ้าง
ประเทศ เชน่ จนี จะมอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีเ่ร็วมาก ก็ไดรั้บผลกระทบดังกลา่วท าใหม้กีาร
ชะลอตัวทางเศรษฐกจิลง ในสภาพเชน่นีจ้งึมคีวามจ าเป็นทีป่ระเทศไทยตอ้งเตรยีมการพัฒนาขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ เพือ่ทีจ่ะใหอ้ยูร่อดในภาวะการณ์ปัจจบุนัหรอืในอนาคตตอ่ไป 
นอกจากนีจ้ะมกีารรวมตัวเป็นประชาคมอาเซยีน พรอ้มทัง้ความพยายามทีจ่ะเชือ่มโยงกนัของกลุม่
ประเทศอาเซยีนกบันอกภมูภิาคอาเซยีนอกีดว้ย 

การจะสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั จงึจ าเป็นตอ้งพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบ Logistics 
ทีส่ าคัญของประเทศ เชน่ ดา้นการคมนาคม การสือ่สาร ซึง่รัฐบาลมนีโยบายชดัเจนและก าลังเรง่
ด าเนนิการในขณะนี ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นและการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศ  แตก่ารเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศทีส่ าคัญมากและขาดไมไ่ด ้คอื "การ
พัฒนาคน" เพราะฉะนัน้จงึเป็นโจทยท์ีส่ าคัญของการจัดการศกึษาและปฏริปูการศกึษาของประเทศไทย 

การศกึษาตอ้งเดนิหนา้สูก่ารสรา้ง การพัฒนา เตรยีมความพรอ้มใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมโลก โดยเฉพาะ
สงัคมโลกในศตวรรษที ่21 เป็นผลจากการปฏวิัตดิา้นดจิทิัล (Digital Revolution) และความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) ทีท่ าใหโ้ลกทัง้โลกเชือ่มโยงและสือ่สารถงึกนัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว จงึจ าเป็นตอ้งสรา้งและพัฒนาใหค้นเป็นทรัพยากรมนุษย ์ทีม่คีวามสามารถ มทีักษะ ความถนัด 
ความช านาญพรอ้มจะขบัเคลือ่นและยกระดับการพัฒนาประเทศสูก่ารเป็นประเทศพัฒนาในระดับทีส่งูขึน้ 

 ประกาศนโยบาย "2556 ปีแหง่การรวมพลงัยกระดบัคณุภาพการศกึษา"   

จากผลการประเมนิการจัดอนัดับโดย IMD พบวา่ในปี ค.ศ.2013 การศกึษาไทยอยูใ่นอนัดับที ่51 จาก 
60 ประเทศ และผลการประเมนิการทดสอบ PISA ทัง้ดา้นคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และการอา่น ในปี 
ค.ศ.2009 พบวา่เด็กไทยอยูใ่นอนัดับทีป่ระมาณ 50 จาก 65 ประเทศ ในขณะทีผ่ลการจัดอนัดับ 400 
มหาวทิยาลัยทีด่ทีีส่ดุในโลก โดย Times Higher Education World Rankings ในปี ค.ศ.2012-2013 
พบวา่มมีหาวทิยาลัยไทยเพยีงแหง่เดยีวทีต่ดิอยูใ่นกลุม่ 351-400 เป็นสภาพทีเ่ป็นจรงิทีเ่ราประสบอยู ่

รัฐบาลปัจจบุนัมนีโยบายดา้นการศกึษาทีจ่ะยกระดับคณุภาพการศกึษา ซึง่ไดแ้ถลงไวช้ดัเจนตอ่รัฐสภา 
ใหม้กีารปฏริปูระบบการเรยีนรู ้ซ ึง่หมายความวา่  รัฐบาลมคีวามเขา้ใจและก าหนดเป็นนโยบายทีป่ฏริปู
การศกึษา และไดด้ าเนนิการมาเป็นล าดับ โดยนายพงศเ์ทพ เทพกาญจนา รมว.ศธ.คนลา่สดุ ไดเ้ริม่
ด าเนนิการปฏริปูหลักสตูรอยา่งตัง้ใจและจรงิจัง แตเ่มือ่พจิารณาจากสภาพการณ์ของสงัคมโลก จาก
โจทยท์ีป่ระเทศนีจ้ะตอ้งรับมอื ก็มคีวามจ าเป็นทีเ่ราจะตอ้งยกเครือ่งการศกึษาไทยใหม้คีณุภาพ 
มาตรฐานในระดับสากล และสอดคลอ้งกบัสงัคมโลกยคุใหม ่

ในฐานะรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร ควรจะประกาศให ้"การศกึษาเป็นวาระแหง่ชาต"ิ 
โดยก าหนดใหปี้ 2556 จากนีไ้ปเป็น "ปีแหง่การรวมพลงัยกระดบัคณุภาพการศกึษา" ซึง่
หมายความวา่ เราจะท าตามล าพงัไมไ่ด ้ตอ้งอาศยัพลงัของสงัคมท ัง้สงัคมมาชว่ยกนัขบัเคลือ่น
การด าเนนิงานตามแนวนโยบายดา้นการศกึษาของรฐับาล และสานตอ่งานทีไ่ดด้ าเนนิการไว้
แลว้ 
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 เป้าหมายมุง่พฒันาผูเ้รยีนใหค้ดิ วเิคราะห ์เรยีนรู ้มคีณุลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค ์และทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัศตวรรษที ่21   

เพือ่ใหปี้แหง่การรวมพลังยกระดับคณุภาพการศกึษาเป็นผลส าเร็จ จงึขอเสนอเป้าหมายมุง่พัฒนาผูเ้รยีน
ใหส้ามารถคดิ วเิคราะห ์เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง มคีณุลักษณะทีพ่งึประสงคแ์ละทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษที ่21 โดยภายในปี พ.ศ.2558 ซึง่ไปพอ้งกบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนในปีเดยีวกนั ดังนี ้

- ใหผ้ลการจัดอนัดับการศกึษาไทย ผลการทดสอบ PISA ของไทย ใหอ้ยูใ่นอนัดับทีด่ขี ึน้ 
- ใหส้ดัสว่นผูเ้รยีนอาชวีศกึษาตอ่สามญัเพิม่ขึน้เป็น 50 : 50 
- ใหม้หาวทิยาลัยไทยตดิอนัดับโลกมากขึน้ 
- ใหม้กีารกระจายโอกาสและเพิม่ความเสมอภาคทางการศกึษามากขึน้ 

ทัง้นี ้โดยเนน้การสง่เสรมิใหภ้าคเอกชนทีม่ศีักยภาพเขา้มามสีว่นรว่มในการรับผดิชอบ จัดและสนับสนุน
การศกึษามากขึน้ คอืวงการการศกึษา บคุลากรทางการศกึษาของรัฐทัง้หมด ตอ้งมคีวามเขา้ใจรว่มกนัวา่ 
การศกึษาของภาคเอกชนเป็นก าลังส าคัญของประเทศ 

8 นโยบาย ทีจ่ะเรง่รดัด าเนนิการตามนโยบายรฐับาล  

และสานตอ่งานทีไ่ดด้ าเนนิการไวแ้ลว้  

 1. เรง่ปฏริปูการเรยีนรูท้ ัง้ระบบใหส้มัพนัธเ์ชือ่มโยงกนั 

เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถคดิ วเิคราะห ์แกปั้ญหา และเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง โดยปฏริปูใหม้ี
ความเชือ่มโยงกนัทัง้หลักสตูรและการเรยีนการสอน ใหก้า้วทันการเปลีย่นแปลงและสอดคลอ้งกบัการ
เรยีนรูย้คุใหม ่การพัฒนาคร ูและการพัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมนิผลทีไ่ดม้าตรฐานและ
เชือ่มโยงกบัหลักสตูรและการเรยีนการสอน และการพัฒนาผูเ้รยีน 

การทีใ่ชค้ าวา่ "ทัง้ระบบใหส้มัพันธเ์ชือ่มโยงกนั" ก็คอื เรือ่งปฏริปูหลักสตูรการเรยีนการสอน ตอ้งมกีาร
ทดสอบประเมนิผล ซึง่การทดสอบประเมนิผลตอ้งค านงึถงึหลักสตูรและกระบวนการเรยีนการสอน ไมใ่ช่

เป็นการทดสอบทีไ่มส่มัพันธก์นัหรอืไมค่ านงึถงึการเรยีนการสอน นอกจากนี ้การทดสอบของสถาบนั
ทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาตฯิ ซึง่โยงไปถงึระบบการรับบคุคลเขา้ศกึษาตอ่ในระดับอดุมศกึษา 
ปัจจบุนัยงัสง่ผลกระทบตอ่การปฏริปูการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลา่วคอื หากจัดการทดสอบเหมอืนทีผ่า่นมา 
จะท าใหค้นในวงการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ระบบไมใ่หค้วามส าคัญกบัการปฏริปูการศกึษาของตนเอง 
เนือ่งจากผูเ้กีย่วขอ้ง คอื นักเรยีน คร ูผูป้กครอง เห็นความส าคัญของการสอบเขา้มหาวทิยาลัยมากกวา่
การเรยีนในระบบ ความพยายามในการปฏริปูการศกึษาจงึไมส่มัฤทธิผ์ล เพราะผูเ้กีย่วขอ้งดังกลา่วไมใ่ห ้
ความส าคัญ 

สว่นการประเมนิวทิยฐานะความกา้วหนา้ ก็ควรจะตอ้งเชือ่มโยงกบัหลักสตูรการเรยีนการสอน การประเมนิ
สถานศกึษา มผีูก้ลา่ววา่ควรใหเ้ด็กคดิเป็นวเิคราะหเ์ป็น แตใ่นบางครัง้ก็ยงัไมไ่ดห้ารอืรว่มกนัวา่การเรยีน
การสอนและหลักสตูรเป็นอยา่งไร จงึตอ้งใชห้ลักสตูรเป็นแกนหลักเพือ่มุง่ไปทีผ่ลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน 
และมผีลตอ่การพัฒนาคร ูประเมนิวทิยฐานะและความกา้วหนา้ในวชิาชพีครดูว้ย 

ดงัน ัน้ใน 6 เรือ่ง คอื ปฏริปูหลกัสตูร ปฏริปูการเรยีนการสอน การทดสอบ/วดัและประเมนิผล
ผูเ้รยีน การรบับคุคลเขา้ศกึษาตอ่มหาวทิยาลยั การประเมนิวทิยฐานะและความกา้วหนา้ใน
วชิาชพีคร ูและการประเมนิสถานศกึษา ตอ้งเชือ่มโยงไปทีค่ณุภาพผูเ้รยีนและผลสมัฤทธิ ์ซึง่
เป็นหวัใจของนโยบายท ัง้หมด 
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การทีจ่ะด าเนนิการในเรือ่งเหลา่นีท้ ัง้ระบบ ตอ้งมแีนวทางด าเนนิการ ดงันี ้

- ตอ้งเรง่รดัและสานตอ่เรือ่งปฏริปูหลกัสตูรใหก้า้วหนา้และใหแ้ลว้เสร็จ โดยจะสง่เสรมิ
การมสีว่นรว่มจากผูเ้ชีย่วชาญและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมากขึน้ เพือ่พัฒนาผูเ้รยีนใหม้ทีักษะชวีติทีเ่หมาะสมทกุ
ระดับชัน้การศกึษา 

- พฒันากระบวนการเรยีนการสอนในปจัจบุนัและเพือ่รองรบัหลกัสตูรใหม ่เพือ่ใหผู้เ้รยีน
สามารถคดิ วเิคราะห ์แกปั้ญหา และเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง มผีลสมัฤทธิส์งูขึน้ สอดคลอ้งกบั
การเรยีนรูใ้นโลกยคุใหม ่โดยจะเริม่จากวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์เทคโนโลย ีภาษาตา่งประเทศ และ
การคดิวเิคราะห ์

- พฒันาระบบทดสอบ วดัและประเมนิผลท ัง้ภายในและภายนอก ใหเ้ป็นเครือ่งมอืสง่เสรมิ
การปฏริปูการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนใหม้มีาตรฐานเทยีบเคยีงไดก้บันานาชาต ิโดย
เชือ่มโยงกบัเนือ้หาสาระในหลักสตูรกบัการเรยีนการสอน รวมทัง้พัฒนาระบบการคัดเลอืกบคุคลใหเ้ขา้
ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัการปฏริปูการเรยีนการสอนในระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 2. ปฏริปูระบบผลติและพฒันาคร ู

ใหม้จี านวนการผลติทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ มคีวามรู ้ความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนตาม
หลักสตูรปัจจบุนั รองรับหลักสตูรใหม ่และการเรยีนรูใ้นโลกยคุใหม ่รวมทัง้พัฒนาระบบประเมนิวทิยฐานะ
ครใูหเ้ชือ่มโยงกบัผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน ดแูลระบบสวัสดกิาร และลดปัญหาทีบ่ัน่ทอนขวัญ ก าลังใจของ
คร ูใหส้ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนและคณุภาพผูเ้รยีน 

 



                                                                                                                                                นโยบายการศึกษา   

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

4 

 3. เรง่น าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มาใชใ้นการปฏริปูการเรยีนรู ้

สรา้งมาตรฐานการเรยีนการสอนดว้ยคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (แท็บเล็ต) และพัฒนาเนือ้หาสาระ พัฒนา
คร ูและการวัดประเมนิผลทีไ่ดม้าตรฐาน รวมทัง้เพือ่เป็นเครือ่งมอืใหเ้กดิระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติใน
สงัคมไทย 

ทัง้นี ้แท็บเล็ตเป็นเรือ่งส าคัญหนึง่ในนโยบายการศกึษาของรัฐบาล ทีผ่า่นมาเรามกัจะเนน้เฉพาะการจัด
ใหเ้ด็กไดม้แีท็บเล็ต ซึง่เป็นรายละเอยีดวา่เด็กจะไดเ้มือ่ไร จ านวนเทา่ไร คบืหนา้ไปแลว้อยา่งไร หรอืมี
เนือ้หากีร่ายกีช่ ิน้ แตเ่รือ่งใหญก่วา่ทีจ่ะตอ้งเรง่พัฒนา คอื "เนือ้หาสาระ" เพือ่จะใหม้ทีัง้เนือ้หาทีค่วรรู ้
รปูแบบของแบบทดสอบ แบบฝึกหัด เทคนคิ นวัตกรรมใหม่ๆ  ทีใ่หเ้ด็กใชก้บัแท็บเล็ต เพือ่ท าใหก้ารเรยีน
การสอนมปีระสทิธภิาพ ไดผ้ลจรงิ เด็กไดรั้บผลทีด่ใีนการใชง้านดกีวา่ไมใ่ชแ้ท็บเล็ต ทีต่อ้งโยงไปกบั
การเรยีนรูใ้นโลกยคุใหมท่ีม่ขีอ้มลูขา่วสารไมจ่ ากดั ซึง่หมายถงึจะตอ้งมกีารพัฒนาคร ูเพือ่ใหเ้ขา้ใจการ
สอนทีม่เีนือ้หาสาระแบบนี ้เพราะในโลกยคุใหม ่เราไมส่ามารถสอนแบบเดมิ เชน่ ใหเ้ด็กคน้หาวา่ค านี้
แปลวา่อะไร เด็กก็ไปคน้หาในเวลาไมน่าน ก็สามารถตอบได ้แตจ่ะท าอยา่งไรใหก้ารสอนทีส่ง่เสรมิให ้
เด็กไดรู้จั้กคน้หา คดิ วเิคราะห ์ท าความเขา้ใจ และสามารถตัง้ค าถามไดเ้อง ฯลฯ ซึง่เนือ้หาทีบ่รรจลุงใน
แท็บเล็ตจะตอ้งมมีาตรฐานทีผู่เ้ชีย่วชาญบอกไดว้า่ เนือ้หาสาระใดจะชว่ยสรา้งเด็กไดจ้รงิ เป็นประโยชน์
จรงิ ไมใ่ชใ่ครคดิหรอืประดษิฐแ์บบเรยีน แบบฝึกหัด เนือ้หาสาระอะไรขึน้มาได ้ก็บรรจลุงไปในแท็บเล็ต 
ซึง่ตรงนีย้งัขาดอยู ่และเป็นเรือ่งเรง่ดว่นทีจ่ะตอ้งด าเนนิการตอ่ไป 

 4. พฒันาคณุภาพการอาชวีศกึษาใหม้มีาตรฐานเทยีบไดก้บัระดบัสากล ใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประเทศ  

โดยผลักดันใหเ้กดิการใชก้รอบคณุวฒุวิชิาชพีต ามกรอบคณุวฒุแิหง่ชาต ิมาใชก้ าหนดทักษะความรู ้
ความสามารถทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ผูม้งีานท า เพือ่ใหเ้กดิความกา้วหนา้ โดยไดรั้บ
คา่ตอบแทนตามสมรรถนะทีเ่พิม่ขึน้ โดยไมข่ึน้กบัวฒุกิารศกึษาทัง้แบบอนุปรญิญาหรอืปรญิญา 

ความหมายคอื อาชพีนี ้ระดับนี ้มคีวามสามารถทางสมรรถนะมากเพยีงใด อนัจะชว่ยท าใหส้ถาน
ประกอบการหรอืกจิการตา่งๆ เพิม่ผลผลติไดม้ากนอ้ยเพยีงใด และจะแปรกลับมาเป็นรายไดค้า่ตอบแทน 
ทัง้นีค้ณุวฒุวิชิาชพีบางประเภท ผูไ้ดรั้บการรับรองคณุวฒุวิชิาชพีประเภทนีไ้มจ่บปรญิญาตร ีแตอ่าจจะมี
รายไดห้รอืเงนิเดอืนสงูกวา่ผูจ้บปรญิญาตรกี็ได ้สง่ผลถงึเสน้ทางความกา้วหนา้ทางอาชพีและรายได ้ซึง่
น าไปสูก่ารเพิม่สดัสว่นผูเ้รยีนอาชวีศกึษาตอ่สามญัเป็น 50:50 และท าใหค้นตอ้งการเขา้มาเรยีนสาย
อาชวีศกึษามากขึน้ เพราะเป็นความกา้วหนา้มรีายไดส้งู มสีมรรถนะ ทัง้ยงัสง่ผลตอ่ภาพลักษณ์ทีด่ขีอง
การอาชวีศกึษาดว้ย 

 5. สง่เสรมิใหส้ถาบนัอดุมศกึษาเรง่พฒันาคณุภาพและมาตรฐาน มากกวา่การขยายเชงิ
ปรมิาณ  

สง่เสรมิการวจัิยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลย ีโดยใหม้กีารจัดอนัดับสถาบนัอดุมศกึษาของไทย 
เพือ่เป็นแนวทางพัฒนาคณุภาพ มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้พัฒนาสูก่าร
เป็นมหาวทิยาลัยระดับโลก (World Class University) ใหม้ากขึน้ 

รมว.ศธ.กลา่ววา่ การจัดอนัดับมหาวทิยาลัยของไทยนัน้ เป็นเรือ่งทีต่อ้งแลกเปลีย่นความเห็น หาองค์
ความรูม้ากพอสมควร เพือ่ใหเ้ห็นพอ้งตอ้งกนั เพราะมหาวทิยาลัยของไทยทีต่ดิอนัดับในกลุม่ 351-400 
มเีพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ สว่นมหาวทิยาลัยทีเ่หลอืจะมคีณุภาพอยา่งไร ค าตอบคอืไมค่อ่ยมใีครทราบมาก
นัก ซึง่ค าถามคอืเราจะพัฒนาการอดุมศกึษาอยา่งไร หากใชค้วามคดิวา่ท าอะไรไดด้ทีีส่ดุก็ท ากนัไป แต่
การทีจ่ะรูว้า่มหาวทิยาลัยใดสอนเป็นอยา่งไร แนวทางหนึง่คอืเปรยีบเทยีบกบัมหาวทิยาลัยใน
ตา่งประเทศ แตอ่กีแนวทางหนึง่คอืควรใหเ้ปรยีบเทยีบกบัมหาวทิยาลัยดว้ยกนัเอง โดยใชก้ตกิาหรอื
เงือ่นไขทีเ่หมาะสมและเป็นสากล เพือ่ใหค้นในวงการศกึษาไดท้ราบวา่มหาวทิยาลัยตา่งๆ เป็นอยา่งไร 
และมหาวทิยาลัยก็จะทราบวา่ตัวเองเป็นอยา่งไร ประการส าคัญคอืทัง้สงัคมก็จะไดรั้บทราบวา่
มหาวทิยาลัยตา่งๆ เป็นอยา่งไรดว้ย ไมใ่ชเ่กดิความรูส้กึวา่หากมาจากมหาวทิยาลัยนี ้ก็รูส้กึจะเขา้ทา่ด ี



                                                                                                                                                นโยบายการศึกษา   

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

5 

แตม่าจากอกีมหาวทิยาลัยก็รูส้กึจะไมค่อ่ยเกง่ดา้นนัน้ อนันีถ้อืเป็นความรูส้กึและประสบการณ์ตรงเทา่นัน้ 
ไมไ่ดอ้าศัยการวเิคราะหแ์ละการประเมนิทีเ่ป็นระบบ 

ดังนัน้ สาระส าคัญของนโยบายนี ้คอื ตอ้งการใหม้กีระจก เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยสอ่งตัวเอง และตอ้งการให ้
สงัคมชว่ยกนัผลักดัน เพราะมหาวทิยาลัยเป็นหน่วยงานทีต่อ้งใหค้วามเป็นอสิระ ใหม้หาวทิยาลัยคดิเอง 
ไมใ่ชเ่ป็นการสัง่การจากรัฐมนตร ีขณะเดยีวกนัสงัคมก็ตอ้งคดิกลไกวา่จะผลักดันใหม้หาวทิยาลัยพัฒนา
กา้วหนา้ไดอ้ยา่งไร ความหมายในแงน่ีค้อื สงัคมกบัมหาวทิยาลัยไมเ่ป็นอสิระจากกนั 

 6. สง่เสรมิใหเ้อกชนและทกุภาคสว่นเขา้มารว่มจดัและสนบัสนนุการศกึษามากขึน้ 

สนับสนุนความรว่มมอืแบบเป็นหุน้สว่นทางการศกึษารัฐและเอกชน (Public Private Partnership) 
ตลอดจนเปิดโอกาสใหเ้อกชนมสีว่นรว่มในการออกแบบหลักสตูร เป็นวทิยากร สนับสนุนการฝึกงานและ
เรยีนรูก้ารท างานจรงิในสถานทีท่ างาน โดยในสว่นของการอาชวีศกึษานัน้ การทีภ่าคเอกชนเขา้มารว่ม
จัดการศกึษาแบบทวภิาค ีก็ยงัไมเ่พยีงพอ แตต่อ้งรว่มจัดการศกึษาตลอดกระบวนการ คอืตอ้งการ
หลักสตูรหรอืกระบวนการแบบใด ตอ้งมาก าหนดหลักสตูรรว่มกนั โดยรัฐมหีนา้ทีส่นับสนุนสง่เสรมิและ
อาศัยภาคเอกชนใหม้ามบีทบาทในการจัดการศกึษาใหม้ากขึน้ โดยรัฐควรมหีนา้ทีใ่นการก ากบัควบคมุ
เทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่รักษาคณุภาพมาตรฐานการจัดการศกึษาเทา่นัน้ ไมค่วรมุง่ก ากบัควบคมุหรอืหา้มเอกชน 

 7. เพิม่และกระจายโอกาสทางการศกึษาอยา่งมคีณุภาพ  

เพือ่ใหป้ระชาชนทกุกลุม่อายไุดรั้บบรกิารการศกึษาอยา่งมคีณุภาพ โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส และการ
พัฒนากองทนุเงนิกูย้มืทีผ่กูกบัรายไดใ้นอนาคต (ICL) ใหส้ามารถเป็นกลไกในการพัฒนาคณุภาพ เพิม่
โอกาสและผลติบณัฑติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ โดยขอใหด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตาม
แนวคดิของกองทนุ ICL ตามทีไ่ดก้อ่ตัง้หรอืรเิริม่ขึน้มา ซึง่ตอ้งอาศัยผูรู้ ้ผูเ้ชีย่วชาญ ผูส้นใจทีเ่คย
ด าเนนิการ เขา้มาชว่ยด าเนนิการอยา่งจรงิจัง 

 8. พฒันาการศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ดว้ยการสนับสนุนและพัฒนาการศกึษาและสถานศกึษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ใหส้อดคลอ้งกบั
เศรษฐกจิ สงัคม อตัลักษณ์ และความตอ้งการประชาชนในทอ้งถิน่ โดยใหค้วามส าคัญกบัความปลอดภยั 
การสรา้งขวัญก าลังใจใหก้บันักเรยีน คร ูและบคุลากรทางการศกึษา 
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5 กลไก ในการขบัเคลือ่น 

เพือ่ใหบ้รรลผุลตามนโยบาย และบรรลผุลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จะมกีลไก
ขบัเคลือ่น 5 ประการ ดังนี ้

 1. เรง่รดัจดัต ัง้สถาบนัเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา  ตามกฎหมายก าหนด ซึง่นายพงศเ์ทพ 
เทพกาญจนา รมว.ศธ.คนลา่สดุ ไดด้ าเนนิการใกลจ้ะเสร็จแลว้ กฎหมายดังกลา่วเพือ่เปิดโอกาสในการ
ใชท้รัพยากรใหม้ากขึน้ และประการส าคัญคอื จะท าใหเ้ราสามารถพัฒนาเทคโนโลยทีางการศกึษาได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพขึน้ 

 2. จดัต ัง้สถาบนัเพือ่วจิยัหลกัสตูรและพฒันาการเรยีนการสอน  เพือ่พัฒนาองคค์วามรู ้
และนวัตกรรมการเรยีนการสอนใหม้คีณุภาพมาตรฐาน การจัดท าหลักสตูรซึง่มกีารปรับปรงุเป็นระยะมา
ตัง้แตปี่ พ.ศ.2551 ทัง้นีเ้รือ่งส าคัญของการศกึษาประเทศไทยเกีย่วกบัหลักสตูรก็คอื เราใชว้ธิเีชญิ
ผูเ้ชีย่วชาญมาชว่ยกนัจัดท า เมือ่จัดท าเสร็จแลว้ก็ตพีมิพ ์จากนัน้ผูเ้ชีย่วชาญก็จะแยกยา้ยไปท าหนา้ที่
ของตนเอง และอาจจะนัดพบกนัอกีครัง้ในอกี 5-6 ปี แตส่ ิง่ทีข่าดไปก็คอื ควรมอีงคก์รหรอืกลไกทีจ่ะท า
การวจัิยพัฒนาเรือ่งหลักสตูรการเรยีนการสอนอยา่งตอ่เนือ่ง มเีจา้ภาพทีช่ดัเจน มกีารประเมนิไดว้า่
องคก์รตา่งๆ ท างานกา้วหนา้ไปแลว้อยา่งไร หลักสตูรเป็นอยา่งไร ครนัูกเรยีนมคีวามเห็นอยา่งไร เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัการจัดท าหลักสตูรของตา่งประเทศ จงึพบวา่หลักสตูรเลม่หนึง่มขีนาดเล็ก แตอ่า้ง
ผลการวจัิยเต็มไปหมดทกุหนา้วา่เหตใุดจงึบอกวา่เด็กชัน้นีค้วรเรยีนอะไร และในหลายประเทศทีป่ระสบ
ความส าเร็จ ก็มอีงคก์รทีด่ าเนนิการเรือ่งนีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง โดยไมใ่ชว่ธิเีชญิผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่บางครัง้ก็
หลงลมื ไมไ่ดต้ดิตามการศกึษา จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจัดตัง้สถาบนัเพือ่วจัิยหลักสตูรและพัฒนาการ
เรยีนการสอน 

 3. สรา้งความเข็มแข็งของกลไกการวดัผล ตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผล  พัฒนาให ้
มตีัวชีว้ัดคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของประเทศทีเ่ทยีบเคยีงไดใ้นระดับสากล เพือ่ประเมนิ
ผลส าเร็จของระบบการศกึษาไทยในภาพรวม ซึง่ ศธ.ตอ้งหารอืกบัองคก์รตา่งๆ เชน่ สทศ. สมศ. 
เพือ่ทีจ่ะท างานรว่มกนั 

 4. เรง่รดัใหม้พีระราชบญัญตัอิดุมศกึษา เพือ่เป็นหลักประกนัความเป็นอสิระและความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมของสถาบนัอดุมศกึษา 

 5. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  เพิม่
ประสทิธภิาพของหน่วยงาน องคก์ร และกลไกทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                นโยบายการศึกษา   
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2 แนวทาง บรหิารจดัการ 

ในการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกลไกดังกลา่วขา้งตน้ จะด าเนนิการเป็น 2 สว่น ดังนี ้

1. ต ัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานเพือ่ขบัเคลือ่นเรือ่งส าคญัตา่ง  ๆ เชน่ ผลการทดสอบ PISA 
ของไทย เมือ่ไดต้ัง้เป้าหมายใหผ้ลการจัดอนัดับการศกึษาไทยอยูใ่นอนัดับทีด่ขี ึน้ ก็จะตัง้คณะท างาน
ขึน้มาเพือ่ผลักดันเรือ่งนีอ้ยา่งจรงิจังและตอ่เนือ่ง โดยระดมผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและภาคสว่นตา่งๆ เขา้มารว่ม
ขบัเคลือ่นอยา่งเป็นรปูธรรม โดยเริม่ตน้จากคณะกรรมการเพือ่ยกระดับผลสมัฤทธิจ์ากการทดสอบ PISA 

2. จดัประชุมปฏบิตักิาร (workshop) อยา่งเป็นระบบ โดยจะระดมความคดิและการมสีว่นรว่มจาก
ผูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่ขบัเคลือ่นใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

 ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากทกุภาคสว่นของ ศธ. และท ัง้สงัคม เพือ่รว่มกนัยกเครือ่ง
การศกึษาไทย  

รมว.ศธ.กลา่วดว้ยวา่ ทัง้หมดนีเ้ป็นนโยบายส าคัญและแนวความคดิทีจ่ะอาศัยความรว่มมอืจากทกุสว่น
ของ ศธ. เพราะการศกึษาเป็นเรือ่งทีส่ าคัญจ าเป็นมากของประเทศในชว่งนีแ้ละชว่งตอ่ไป การพัฒนาคน
เป็นเรือ่งจ าเป็นทีเ่ราไมอ่าจทีจ่ะละเลยได ้เราจะรว่มกนัท าในเรือ่งทีย่ากและทา้ทาย คอืทีพ่ดูมาทัง้หมด
เป็นเรือ่งทีย่ากมาก ตอ้งอาศัยหลายฝ่าย แตห่ากประเทศนีจ้ะไปรอด จะอยูใ่นเวทแีหง่การแขง่ขนัยคุใหม่
ได ้เราตอ้งปฏริปูการศกึษาใหไ้ด ้ตอ้งพัฒนาคนใหไ้ด ้ดังนัน้แมจ้ะยาก แตต่อ้งพยายามชว่ยกนัใหไ้ด ้
และหวังวา่ทัง้บคุลากรของการศกึษาจะชว่ยกนัคดิตอ่วา่เราจะท ากนัอยา่งไร รวมทัง้เสนอความเห็น เสนอ
ขอใหแ้กไ้ขปรับปรงุเพิม่เตมิ ก็ยนิดทีีจ่ะรับมาพจิารณารว่มกนั หวังวา่ทกุทา่นมคีวามพรอ้มทีจ่ะท างานใน
เรือ่งยากและอาศัยผูเ้กีย่วขอ้ง ผูส้นใจในสงัคมทัง้สงัคม เพือ่รว่มกนัยกเครือ่งการศกึษาไทยใหม้คีณุภาพ 
รวมพลังในการยกระดับคณุภาพการศกึษาไทยตอ่ไป 

 ก าชบัใหท้กุหนว่ยงานป้องกนัแกไ้ขปญัหาคอรปัชนั ไมม่นีโยบายใหน้ าชือ่ไปแอบอา้ง
ท ัง้ดา้นดแีละลบ  

รมว.ศธ.ไดต้อบค าถามของสือ่มวลชน กรณีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทจุรติคอรัปชนัวา่ ถอืเป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาลทีไ่ดก้ าชบัใหท้กุหน่วยงานท างานดว้ยความสจุรติโปรง่ใส กรณีทีเ่กดิการ
ทจุรติขึน้แลว้ ก็จะด าเนนิการอยา่งเครง่ครัด ตรงไปตรงมา เพือ่หาคนท าผดิมาลงโทษและป้องกนัไมใ่ห ้
เกดิขึน้อกี  ตัง้แตก่ารท างาน การบรหิารงาน รวมไปถงึการแตง่ตัง้โยกยา้ย ทกุอยา่งตอ้งเป็นไปอยา่ง
สจุรติ และขอแจง้ไวด้ว้ยวา่ หากมใีครแอบอา้งถงึตน ซึง่ตนไมม่นีโยบายมอบใครไป หรอืวา่มี
ใครไปแอบอา้งไมว่า่จะเป็นเรือ่งทีด่หีรอืเรือ่งไมด่ก็ีตาม หากทา่นสงสยัก็ใหม้าแจง้กบัตนไวก้อ่น 
หลักการท างานในเรือ่งนี ้คอืตอ้งใชห้ลักความรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ และเทีย่งธรรมประกอบกนั 

อยา่งไรก็ตาม การด าเนนิการเกีย่วกบัการทจุรติ จะใชน้โยบายเขา้ไปมากนกัไมไ่ด ้ แมน้โยบาย
จะตอ้งท าตรงไปตรงมา แตจ่ะไปถงึข ัน้ก าหนดระยะเวลา ก็จะกลายเป็นการใชด้ลุยพนิจิของ
ฝ่ายการเมอืงเขา้ไปก าหนด แตท่ีส่ าคญัแนน่อนคอืทกุเรือ่งตอ้งไมล่ม้มวย ดงัน ัน้การจะไปบอก
วา่เรือ่งน ัน้ตอ้งเสร็จเมือ่น ัน้ เมือ่นี ้หากผูเ้ก ีย่วขอ้งบอกวา่ตอ้งมกีารสบืสวนสอบสวนและหา
หลกัฐานอกีมากมาย ก็จะกลายเป็นไปเรง่รดั อาจจะเสยีหายอกีแบบหนึง่ อยา่งไรก็ตามจะท าให้
มปีระสทิธภิาพ ไดผ้ลจรงิ และมคีวามเทีย่งธรรม 

 


