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รองประธานคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรปูการศึกษา
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การสมัมนา”การปฏิรปูการศึกษา”
วนัท่ี 11 กนัยายน 2561

ณ ห้องเทวกรรมรงัรกัษ์  ชัน้ 2 สโมสรทหารบก



เกิดอะไรขึน้
กบัการศึกษาไทย



ปัจจยัน าเข้า (Input)
1) งบประมาณสงูมาก (5 แสนล้าน)

คิดเป็นร้อยละ 17 ของงบประมาณแผน่ดิน
2) สดัส่วนคร ู: นักเรียน (1 : 20)
3) จ านวนคาบเรียนต่อปี (สงูกว่าค่าเฉล่ีย)



ผลผลิต (Output)
1) PISA
2) Ranking (การศึกษา) 

ในการจดัความสามารถในการแข่งขนั
3) Ranking มหาวิทยาลยัไทย
4) อ่ืนๆ



ความเหล่ือมล า้



ด้านรายได้

รวยสดุ (10%)  :  จนสดุ (10%) ต่างกนั 22 เท่า
รวยสดุ (20%)  ออมเงิน 80-90% ของการออม



บญัชีเงินฝาก

Top  0.1% มีเงินฝากรวม 50%
หรือเท่ากบั

เงินฝากของคน 65 ล้านคน



ด้านถือครองท่ีดิน

Top  20% ถือครองท่ีดิน 80%
Bottom 20%  ถือครองท่ีดิน 0.25%

แตกต่างกนั 320 เท่า



ด้านการศึกษา

รวย 10% เข้าเรียนอดุมศึกษา 100
จน 10%  เข้าเรียนอดุมศึกษา  5%

แตกต่างกนั 20 เท่า



กรอบการบรรยาย
1. ยทุธศาสตรช์าติและการปฎิรปูประเทศ

2.  แนวคิด  หลกัการ  และเป้าหมายการปฏิรปูการศึกษา
3.  แนวทางการปฏิรปูการศึกษาของประเทศ
4.  มาตรการการขบัเคล่ือนการปฏิรปูการศึกษา



1. ยทุธศาสตรช์าติ
และการปฎิรปูประเทศ



ประเทศไทยเคยมีแนวโน้ม
และมีผลการพฒันาประเทศท่ีดี
มาตลอดในช่วงหน่ึง



แต่ในช่วง  10 ปี ท่ีผา่นมาน้ี
ประเทศเรามีการชลอหรือชงกังนัในการพฒันา
อย่างชดัเจน  จากสาเหตอุย่างน้อย 2 ประการคือ

1.ขาดการพฒันาท่ีมีความต่อเน่ือง
2.ขาดการพฒันาท่ีมีพลงั



ถ้าจะท าให้เรากลบัไปสู่
การพฒันาท่ีต่อเน่ืองและมีพลงั
จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างน้อย 2 อย่าง

1.สร้างความต่อเน่ืองของการพฒันา
2.ท าให้เกิดการพฒันาท่ีมีพลงัมากพอ



การสร้างความต่อเน่ือง

แผนท่ียาวกว่าอายขุองรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี



การพฒันาท่ีมีพลงัมากพอ

แผนการปฏิรปูประเทศในด้านต่างๆ



รฐัธรรมนูญ 2560  จึงก าหนดให้มียทุธศาสตรช์าติ 

มาตรา 65 
รฐัพึงจดัให้มียทุธศาสตรช์าติเป็นเป้าหมายการพฒันา
ประเทศอย่างยัง่ยืน ตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการจดัท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบรูณาการกนั
เพ่ือให้เกิดเป็น พลงัผลกัดนัรว่มกนัไปสู่เป้าหมายดงักล่าว 



และรฐัธรรมนูญก าหนดให้มีการปฏิรปูประเทศ
หมวด 16 การปฏิรปูประเทศ

จ านวน  5  มาตรา
1. ก าหนดเป้าหมาย
2. ก าหนดด้านต่างๆ ของการปฏิรปู
3. ก าหนดให้มีพรบ.ว่าด้วยแผนและขัน้ตอนการปฏิรปูประเทศ
4. เน้นการปฏิรปูต ารวจ
5. เน้นการปฏิรปูระบบการศึกษา



เป้าหมายการปฏิรปูประเทศ
มาตรา 257
การปฏิรปูประเทศตามหมวดน้ีต้องด าเนินการเพ่ือบรรลเุป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอ้ย มีความสามคัคีปรองดอง มีการพฒันา
อย่างยัง่ยืน ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดลุระหว่าง
การพฒันาด้านวตัถกุบัการพฒันา ด้านจิตใจ 
(๒) สงัคมมีความสงบสขุ เป็นธรรม และมีโอกาสอนัทดัเทียมกนัเพื่อขจดัความ
เหล่ือมล า้
(๓) ประชาชนมีความสขุ มีคณุภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนรว่มในการพฒันาประเทศ
และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ



มีความสมดลุระหว่าง
การพฒันาด้านวตัถกุบัการพฒันาด้านจิตใจ 



2.  แนวคิด  หลกัการ  
และเป้าหมายการปฏิรปูการศึกษา



แนวคิด
• การศึกษาเป็นเครื่องมือท่ีทรงพลงัท่ีสดุ
ในการพฒันามนุษย์
• การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูเ้รียน
และส่วนรวม
• การศึกษาต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
เป็นรายบคุคล



หลกัการ
• การศึกษาเป็นบริการสาธารณะ (Public Service) 
ท่ีรฐัพึงจดัให้มีขึน้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• การศึกษาต้องจดัให้มีคณุภาพ  ทัว่ถึง  เป็นธรรม
• การศึกษาต้องจดัให้มีด้วยวิธีหลากหลาย  
อนัจะส่งผลให้เกิดผลสมัฤทธ์ิสงู



เป้าหมาย
• สร้างพลเมืองคณุภาพ (ดี  เก่ง  มีความสขุ)
• ช่วยให้ประเทศมีคณุภาพอย่างสมดลุใน 4 มิติ
- เศรษฐกิจ
-สงัคม (การศึกษา  สาธารณสขุ  วฒันธรรม)
- ส่ิงแวดล้อม
-ความมัน่คงและการเมือง



แนวทางการปฏิรปูการศึกษาของประเทศ

1. ต้องเป็นแนวทางท่ีสามารถด าเนินการได้จริง
2. ต้องมีข้อมลูท่ีเพียงพอ  ถกูต้อง  และทนัสมยั

ประกอบการปฏิรปู
3. ใช้ Key  Failure  Factor  มาประกอบการ

ผลกัดนั  Key  Success  Factor



แนวทางการปฏิรปูการศึกษาของประเทศ (ต่อ)

4. ออกแบบสถาปัตยก์ารปฏิรปูการศึกษาท่ีเป็น
ระบบ  ด้วยข้อมลูประกอบการรบัฟังความ
คิดเหน็

5. มีกฎหมายเท่าท่ีจ าเป็นในการสนับสนุน
แนวทางดงักล่าว



มาตรการการขบัเคล่ือนการปฏิรปูการศึกษา
จดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัหลกั
ท่ีมีผลต่อการปฏิรปู

1. ผูเ้รียน  (ทกุช่วงวยั)
2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา (ทุกระดบั)
3. ครแูละอาจารย ์ (รวมบคุลากรทางการศึกษา)



มาตรการการขบัเคล่ือนการปฏิรปูการศึกษา

4.   หลกัสตูร
5. วิธีการจดัการเรียนรู้
6. โครงสร้าง
7. งบประมาณและทรพัยากร
8. อ่ืนๆ



1. ผูเ้รียน (ทกุช่วงวยั)



•ต้องท าให้เดก็ในวยั
การศึกษาภาคบงัคบั (9 ปี)  
ได้เข้ารบัการศึกษาท่ีมี    
คณุภาพทุกคน

วยัเดก็



- กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
ท่ีจะดแูลเดก็กลุ่มด้อยโอกาสกว่า 4 ล้านคน

วยัเดก็



เยาวชน

•ต้องท าให้เยาวชนได้รบัการพฒันาหลงัการศึกษาภาคบงัคบั
อย่างเหมาะสม
- อาชีวศึกษา
- อดุมศึกษา
- การศึกษาตามอธัยาศยั  และการศึกษาเพื่อการด ารงชีพ



วยัแรงงาน
• ต้องท าให้แรงงานกว่า 38 ล้านคน (ไร้ฝีมือกว่า 80%) 
ได้รบัการพฒันาเป็นแรงงานมีฝีมือเพียงพอ
ท่ีจะรองรบัภาวะคกุคามของการปัน่ป่วน
ของเทคโนโลยี (Technology  Disruptive)



วยัสงูอายุ

ต้องท าให้สงัคมผูส้งูอาย ุ
(ซ่ึงทวีจ านวนขึน้อย่างรวดเรว็) 
สามารถดแูลตนเองได้  ไม่เป็นภาระกบัสงัคมส่วนรวม 
และช่วยสรา้งผลิตภาพให้กบัประเทศต่อไป



2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา



2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา



2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา
• ต้องสามารถคดักรองผูท่ี้มีความสามารถเหมาะสมมาเป็นผูบ้ริหาร
- เน้นการคดัเลือกผูท่ี้มีความสามารถในการบริหาร  มากกว่าการสอบ
คดัเลือกด้วยข้อสอบทางวิชาการอย่างเดียว
- ต้องมีระบบทดลองงานท่ียาวนานพอ (1-3 ปี) ก่อนท่ีจะแต่งตัง้เป็น
ผูบ้ริหาร



2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา

• ต้องมีระบบการสร้างแรงจงูใจให้ผูบ้ริหารท างานท่ีท้าทายอย่างเตม็ท่ี  
ด้วยความเตม็ใจ
- มีการประเมินท่ีมีความเป็นธรรม
- มีระบบการขอโยกย้ายด้วยความสมคัรใจ  ไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคณุภาพน้อย
- สามารถพ้นจากการเป็นผูบ้ริหารมาท างานอ่ืนได้

•สถานศึกษาต้องมีอิสระในการบริหาร  โดยร่วมไปกบัการรบัผิดชอบ



3. คร ู อาจารย ์และพ่อแม่ผูป้กครอง
• ต้องมีระบบการรบันักเรียนมาศึกษาต่อเป็นครท่ีูเอ้ือให้ผูจ้บ
การศึกษากลบัไปท างานในท่ีขาดแคลนคร ู(ระบบปิด)
•ประเมินครอูย่างเป็นธรรม  โดยผกูพนักบัผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน
มากกว่าการท าวิชาการให้ได้วิทยฐานะ
•ระบบบริหารบคุคลท่ีท าให้ครสูบายใจ
และทุ่มเทให้กบัการท างาน



ความรกัของพ่อแม่จะเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีท าให้ลกูได้รบัการพฒันาอย่างดีย่ิง



4. หลกัสตูร
• ต้องปรบัเปล่ียนจากฐานเน้ือหา (Content Based) ไปเป็นฐาน
สมรรถนะ (Competency Based)
• มีสถาบนัวิจยัและพฒันาหลกัสตูร
•ก าหนดให้มีสดัส่วนของหลกัสตูรแกนกลางท่ีไม่มากเกินไป และ
เปิดโอกาสให้สถานศึกษาพฒันาหลกัสตูรในส่วนของตนเองได้



5. วิธีการจดัการเรียนรู้
เปล่ียนจากการสอน (Teaching)                 ความรู้ (Knowledge)
เป็น  การเรียนรู้ (Learning) ปัญญา  (Wisdom)



ปัญญา (Wisdom)  จะเป็นสมรรถนะท่ีส าคญั

ให้เกิดจิตนาการ  ก่อให้เกิดนวตักรรม (Innovation)
•สร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  (หลดุจากกบัดกัรายได้ประเทศปานกลาง)
•สร้างคณุค่าทางสงัคม  ให้เกิดความเสมอภาค  สงบสขุในสงัคม



จดัให้ครอบคลมุทัง้

A  - Attitude (ทศันคติ)
W - Wisdom  (ปัญญา)
S - Skills (ทกัษะ)



พทุธิศึกษา - ความรู้ ปัญญา
จริยศึกษา - ทศันคติ/ความดีความงาม
หตัถศึกษา - ทกัษะ/ความช านาญ
พลศึกษา - ความแขง็แรงของร่างกายและจิตใจ



เก่ง Wisdom + Skill (พทุธิศึกษา+หตัถศึกษา)
ดี Attitude (จริยศึกษา)
มีความสขุ Attitude (จริยศึกษา+พลศึกษา)



6. โครงสร้างทางการศึกษา
• เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีจะช่วยสนับสนุน
ปัจจยัทัง้ 5 ข้างต้นให้บรรลผุลได้
•การปฏิรปูการศึกษาท่ียึดการปรบัโครงสร้างเป็นหลกั
จะไม่สามารถประสบความส าเรจ็ได้โดยล าพงั



6. โครงสร้างทางการศึกษา
•ความเป็นอิสระของสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม  ตามความสมคัรใจ  
และเหมาะสม (บริหารทัว่ไป  บริหารวิชาการ  บริหารงบประมาณ  
บริหารบคุคล)
•การปรบัโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานจดั
การศึกษาท่ีอยู่นอกกระทรวง (กระทรวงการอดุมศึกษา,การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ฯลฯ)



7. งบประมาณและทรพัยากรอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น
ข้อเทจ็จริง
งบประมาณ
• งบประมาณกระทรวงศึกษาประมาณ 5 แสนล้าน = 17% ของงบประมาณทัง้หมด
• งบประมาณทางการศึกษาประมาณ 9 แสนล้าน    = 6.1% ของ GDP



7. งบประมาณและทรพัยากรอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น
ข้อเทจ็จริง
บคุลากร
•สดัส่วนของคร ู: นักเรียน = 1:20
•สดัส่วนของผูบ้ริหาร : คร ู = 1:7



7. งบประมาณและทรพัยากรอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

ข้อเทจ็จริง
จ านวนชัว่โมงการเรียน  ประมาณ  700-1000 ชัว่โมง/ปีการศึกษา

ทัง้งบประมาณ  จ านวนบคุลากร  และจ านวนชัว่โมงการเรียน  
ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัน าเข้า (Input) ท่ีส าคญั  
จดัได้ว่าของไทยไม่ขีเ้หร่เลย



แต่ปัญหาอยู่ท่ี

1. การกระจายของงบประมาณให้กบัตวัผูเ้รียน
และกิจกรรมการเรียนรู้ยงัไม่ดีพอ

2. การกระจายของครแูละอาจารยไ์ปสู่พืน้ท่ีท่ีมีความ
ต้องการครยูงัไม่ดีพอ  และ

3. การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ต่อคาบการเรียนยงัไม่สงูพอ



สรปุ

•ปัจจยัน าเข้า (Input) น่าจะเพียงพอในเชิงปริมาณ  
แต่ต้องไปพฒันาในเชิงคณุภาพ



สรปุ (ต่อ)

•กระบวนการ (Process) จะต้องเร่งพฒันา
ให้สอดคล้องกบัโลกอนาคต



สรปุ (ต่อ)

เพ่ือให้ปัจจยัส่งออก (ผลผลิต-Output)  
มีคณุภาพสงูและเหมาะสม
อนัจะส่งผลไปถึงผลลพัธ ์(Outcome)
และผลกระทบ (Input)



ให้ประเทศไทยถึงพร้อมอย่างสมดลุ
ระหว่างการพฒันาทางด้านวตัถแุละจิตใจ (รฐัธรรมนูญ ม.257)

ระหว่างความมัน่คง  มัง่คัง่  ยัง่ยืน  (ยทุธศาสตรช์าติ)
และผา่นเครือ่งมือส าคญั (แผนการปฏิรปูประเทศ 11+1 ด้าน)
ผา่นบทบาทกฎหมายส าคญั (รา่งพรบ.การศึกษาแห่งชาติ,

พรบ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคฯ, 
รา่งพรบ.วิสาหกิจเพ่ือสงัคม ฯลฯ)



ผศ.นพ.เฉลิมชยั   บญุยะลีพรรณ

ขอขอบพระคณุ


