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สำ�นึก...ในพระมห�กรุณ�ธิคุณ
o สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กับ การเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
o เด็กดี เด็กฉลาด ตามรอยพระบาท “รักการอ่าน”
ปฏิรูปสังคมไทยด้วยระบบคว�มรู้
o การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
o ความสำาคัญของกฎหมายการศึกษา
o ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
เป้�หม�ยสูงสุด...ก�รศึกษ�ช�ติ
o ยุทธศาสตร์การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
o แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
o กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)
o กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
o ครู : กระจกเงาสะท้อนคุณภาพการศึกษา
 กรอบสมรรถนะของครูเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 การพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา
แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ ๒
 บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครู
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ผลก�รประเมินสู่ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยรัฐบ�ล
o การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาล
“มหกรรม” ก�รศึกษ�เพื่ออน�คตประเทศไทย
o การประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ
“การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”
 การประชุมทางวิชาการ “การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ” ครั้งที่ ๑๕
 การประชุม “การเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนา
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : ประเมินความต้องการ”
 การประชุมระดับภูมิภาค “การพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรม
การบูรณาการการศึกษาและความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน”
 นิทรรศการ “เส้นทางการพัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”
 สภาการศึกษา : สรรสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่
บทบ�ท : คณะกรรมก�รสภ�ก�รศึกษ�และคณะอนุกรรมก�รสภ�ก�รศึกษ�
o บทบาทและการขับคลื่อน
สภ�ก�รศึกษ�กับเวทีโลก
o ความร่วมมือจากองค์การนานาชาติ
o สถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาเพื่อการวางแผนของประเทศไทย
กับนานาชาติ
ค�ร�ว�นหนังสือเด็ก : เสียงสะท้อนจ�กภ�คสน�มสู่นโยบ�ยก�รพัฒน�
เด็กปฐมวัย
o เสียงสะท้อนจากภาคสนามสู่นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ก�รพัฒน�องค์ก�ร...เชื่อมโยงสู่วิถีสังคม
o สัมพันธภาพกับการพัฒนาองค์การ
o วัฒนธรรมและการแบ่งปันสู่สังคม
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ใ

นรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่อย่างครบถ้วน ได้แก่ งานยุทธศาสตร์ แผนงานและนโยบาย งานวิจัย
งานประเมินผลทางการศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา งานจัดทำาสถิตติ วั ชีว้ ดั งานกฎหมายการศึกษา
รวมทัง้ งานการศึกษาระดับประเทศและในระดับสากล โดยได้ศกึ ษา วิเคราะห์ วิจยั และประมวลองค์ความรู้
จากแหล่งต่างๆ แล้วเรียบเรียงขึ้นมาในรูปงานวิจัย องค์ความรู้ แผนงานและนโยบาย แล้วจึงจัด
ประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็น ข้อชีแ้ นะ และคำาวิพากษ์ตา่ งๆ จากผูท้ รงคุณวุฒิ อนุกรรมการสภาการศึกษา
และสภาการศึกษา และในท้ายทีส่ ดุ จึงได้นาำ เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมตั ิ อันถือได้วา่ เป็นขัน้ ตอนสุดท้าย
ของการดำาเนินงาน หลังจากนั้นจึงจัดพิมพ์เผยแพร่ทั้งในรูปองค์ความรู้ บทความทางวิชาการ
แผนงาน นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติด้วย
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ภายใต้การกำากับ ดูแล และการสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสภาศึกษา ๓ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำารงเวช นายพงศ์เทพ
เทพกาญจนา และนายจาตุรนต์ ฉายแสง รวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายเสริมศักดิ์ พงศ์พานิช) ที่ได้รับมอบหมายให้กำากับดูแลสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ได้รับการชี้แนะ สั่งการ และการสนับสนุนอย่างเต็มที่
เป็ น ผลให้ ก ารทำ า งานที่ ผ่ า นมาประสบความสำ า เร็ จ และสามารถดำ า เนิ น งานได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ
กรรมการสภาการศึกษา อนุกรรมการสภาการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน มีส่วน
สำาคัญยิ่งในการช่วยผลักดันให้การดำาเนินงานของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นไปได้
ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ มีการประชุมอย่างสมำ่าเสมอเป็นประจำา ตลอดทั้งปีงบประมาณ
กรรมการสภาการศึกษา อนุกรรมการสภาการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ได้สนับสนุนและ
ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอยู่เป็น
ประจำา
รายงานการดำาเนินงานของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำาปี ๒๕๕๖ ฉบับนี้
ได้รวบรวมภารกิจการดำาเนินงานตลอดทั้งปีงบประมาณ โดยสรุปเป็นบทความสั้นๆ ที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบในวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนในการขับเคลื่อนงานตามภาระหน้าที่ตามแผนปฏิบัติราชการ ได้อย่างครบถ้วนโดยมีการ
ติดตามการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดความสำาเร็จ (KPI) และการรายงานผลทุกไตรมาส ที่สอดคล้อง
กับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำาปีอย่างมีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
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ขอกราบขอบพระคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการสภาการศึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการสภาการศึกษา และอนุกรรมการสภาการศึกษา
ที่ให้ความไว้วางใจ และชื่นชมในสัมฤทธิผลของการดำาเนินงาน ทั้งยังได้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นอย่างดีตลอดมา
ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินงาน
ขอชื่นชม และขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ รองเลขาธิการ ที่ปรึกษา ผู้อำานวยการ
สำานัก หัวหน้ากลุม่ เพือ่ นข้าราชการ และเจ้าหน้าทีท่ กุ คนทีช่ ว่ ยกันรับผิดชอบงานของสำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาอย่างเต็มที่ ร่วมกันขับเคลือ่ นงานด้วยความเสียสละ เต็มใจอย่างมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนือ่ ย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
รายงานการดำาเนินงานของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำาปี ๒๕๕๖ ฉบับนี้
เป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน ที่เชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้มีอุปการคุณ และผู้สนใจทุกคน
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(ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์)
เลขาธิการสภาการศึกษา

“วิถีวันว�น...ถึงวันนี้” ของ สกศ.
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(สกศ.) มี ชื่ อ เดิ ม ว่ า “สำ า นั ก งาน
สภาการศึกษาแห่งชาติ” ก่อตั้งขึ้นในวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ ตามพระราชบัญญัตสิ ภาการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๒ ในสมัยจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยรวม
กิจการของสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติไว้ในสำานักงาน
สภาการศึกษาแห่งชาติ เพื่อทำาหน้าที่วางแผน
การศึกษาและให้ขอ้ เสนอแนะทางการศึกษา รวมทัง้
ประสานการพัฒนาทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการปรับปรุงแผนการ
ศึกษาระดับต่างๆ ให้มีมาตรฐานขึ้น
พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของสำานักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ
ครั้ ง สำ า คั ญ เมื่ อ คณะปฏิ วั ติ โ ดยจอมพลถนอม กิ ต ติ ข จร ได้ จั ด ตั้ ง ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ
และได้จัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนขึ้น
ผลของการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในครั้งนั้น สำานักงานสภาการศึกษาแห่งชาติได้เปลี่ยน
จุดเน้นจากการศึกษาระดับอุดมศึกษามาเป็นการดำาเนินงานด้านนโยบายและแผนการศึกษาทุกระดับ
และได้เปลี่ยนชื่อจาก ”สำานักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ” มาเป็น “สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ”
จากบทบาทที่มีความสำาคัญยิ่งต่ออนาคตการศึกษาของชาติ คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
และคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติทกุ ยุคทุกสมัย จึงประกอบไปด้วยผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูท้ รงภูมปิ ญ
ั ญา
จากหลากหลายสาขาและหลากหลายหน่วยงานมารวมพลังความคิด เพื่อวางแผนการศึกษาของชาติ
ให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องตลอดมา
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ องค์กรหลักด้านนโยบายและแผนการศึกษาของชาติได้มาถึงจุดเปลี่ยนที่
สำาคัญอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือ “สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ” ได้เปลี่ยนมาเป็น “สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา” โดยเป็น ๑ ใน ๕ องค์กรหลักภายใต้โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๓๓ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

ตร�สัญลักษณ์

เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน ๒ ชั้น ชั้นนอกมีเส้นรอบวง ๒ เส้น ส่วนบนมีชื่อส่วนราชการ
เป็นภาษาไทยว่า สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส่วนล่างมีชอื่ ส่วนราชการเป็นภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่ว่า OFFICE OF THE EDUCATION COUNCIL วงกลมชั้นในมีเส้นรอบวง ๒ เส้น
ภายในวงกลมมีรูปเสมาธรรมจักร ฐานของเสมาธรรมจักรมีผ้าทิพย์ บนผ้าทิพย์มีดาว ๕ แฉก

คว�มหม�ย
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการที่ทำา
หน้าที่วางแผนและจัดทำานโยบายทางการศึกษา เป็นเสมือนหน่วยงานเสนาธิการทางการ
ศึกษา

รูปเสม�
เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจผู้ที่อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ได้ตระหนักว่า การอบรมให้
ความรู้นั้นควรมีการอบรมคุณธรรมควบคู่ไปด้วย

รูปด�ว ๕ แฉก
หมายถึง ภารกิจ ๕ ประการของหน่วยงานเสนาธิการ อันได้แก่ การวางแผน
การประมาณการ การให้ข่าวสาร การให้ข้อเสนอแนะ และการดูแล
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สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ด�ว ๕ แฉก
อยู่ภ�ยใต้ฐ�นเสม�ธรรมจักร
หมายถึง การวางแผนการจัดการศึกษาที่ดี ควรมีการบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และการกีฬาเข้ากับการศึกษาทุกระดับ และในการอบรมให้ความรูน้ นั้ ควรมีการอบรมคุณธรรม
ควบคู่ไปด้วย จึงจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
ตามแนวคิดในการจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
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สภาการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๒ กำาหนดให้จัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลัก
ที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำานวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คำาแนะนำาแก่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
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อำานาจหน้าที่
สภาการศึกษามีอาำ นาจหน้าทีต่ ามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา
กับการศึกษาทุกระดับ
๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา เพื่อดำาเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔) ดำาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
๕) ให้ความเห็นหรือคำาแนะนำาในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้สภาการศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือคำาแนะนำา
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอำานาจหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายกำาหนด หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย

คณะกรรมการสภาการศึกษา มีกรรมการ จำานวน ๕๙ คน ประกอบด้วย
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
๒. กรรมการโดยตำาแหน่ง ๑๖ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผูอ้ าำ นวยการสำานักงบประมาณ เลขาธิการคุรสุ ภา และผูอ้ าำ นวยการสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๓. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน ๒ คน
๔. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ คน
๕. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ๒ คน
๖. กรรมการที่เป็นพระภิกษุ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ๒ รูป
๗. กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ๑ คน
๘. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น ๒ คน
๙. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ๓๐ คน ซึง่ แต่งตัง้ จากผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ
และประสบการณ์สูงด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอุดมศึกษา
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องค์ประกอบสภ�ก�รศึกษ�
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ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ กรรมการ
โดยตำาแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชีพ พระภิกษุซงึ่ เป็นผูแ้ ทนคณะสงฆ์ ผูแ้ ทนคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจำานวนไม่น้อยกว่า
จำานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน
จำานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระ
การดำารงตำาแหน่ง และการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามทีก่ าำ หนดในกฎกระทรวง
ให้ สำ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาทำ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานเลขานุ ก ารของ
สภาการศึกษา และมีอำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
ตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษาทำาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
ของสภาการศึกษา

ด้านการอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาเอกชน ด้านการศึกษาเฉพาะทาง ด้านการศึกษาพิเศษ
ด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการบริหาร
เขตพื้นที่การศึกษา ด้านการศาสนา ด้านวัฒนธรรม ด้านภูมิปัญญา ด้านนโยบายและแผน
ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านสือ่ สารมวลชน ด้านเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านการบริการ ด้านองค์กรเอกชน
ด้านกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ด้านใดด้านหนึง่ หรือหลายด้านรวมกัน
๑๐. เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอนโยบาย
แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา
กับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยให้มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑.๑ จัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา
กับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งจัดทำาข้อเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากร
ด้านการศึกษาของชาติ
๑.๒ ประสานการจัดทำาข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๑.๓ วิจัยและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา การพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้และภูมิปัญญาของชาติ ตลอดจนการรวบรวมและพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนานโยบายและแผนการศึกษาของชาติ
๑.๔ ดำาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ
๑.๕ ดำาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นหรือคำาแนะนำาในเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวกับการศึกษา
๑.๖ ปฏิบัติงานอื่นใดที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

7
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สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้แบ่งส่วนราชการเพื่อความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการและให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับภารกิจ ดังนี้
• สำานักอำานวยการ
• สำานักนโยบายและแผนการศึกษา
• สำานักประเมินผลการจัดการศึกษา
• สำานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
• สำานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
• สำานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
• สำานักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ
• สำานักสื่อสารสาธารณะ
• กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
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โครงสร้�งก�รบริห�รและก�รแบ่งส่วนร�ชก�ร

คณะผู้บริห�ร

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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ดร.ศศิธ�ร� พิชัยช�ญณรงค์
เลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�

น�งส�วจุไรรัตน์ แสงบุญนำ�
รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�

ดร.สุทธศรี วงษ์สม�น
รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�

น�ยช�ญ ตันติธรรมถ�วร
ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�

น�ยเฉลิมชนม์ แน่นหน�
ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักพัฒน�กฎหม�ยก�รศึกษ�

ดร.อัมพร พงษ์กังสน�นันท์
ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักอำ�นวยก�ร

น�ยวีระ พลอยครบุรี
ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักวิจัยและพัฒน�ก�รศึกษ�

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�

9
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

น�งทิพย์สุด� สุเมธเสนีย์
ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักม�ตรฐ�นก�รศึกษ�และ
พัฒน�ก�รเรียนรู้

ANNUAL REPORT 2013

น�งสุร�งค์ โพธิ์พฤกษ�วงศ์
ที่ปรึกษ�ด้�นวิจัยและประเมินผลก�รศึกษ�

ดร.สุภ�พร โกเฮงกุล
ผู้อำ�นวยก�ร
กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร

น�งเรืองรัตน์ วงศ์ปร�โมทย์
น�งส�วสุวีณ� เกนทะนะศิล
ผู้อำ�นวยก�ร
ผู้อ�ำ นวยก�ร
สำ�นักนโยบ�ยคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศ สำ�นักสื่อส�รส�ธ�รณะ

โครงสร้�งก�รบริห�ร
เลขาธิการสภาการศึกษา

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖






รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�




ที่ปรึกษ�ด้�นวิจัยและประเมินผลก�รศึกษ�
ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�
ที่ปรึกษ�ด้�นระบบก�รศึกษ�

กลุ่มง�นตรวจสอบภ�ยใน
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สำ�นัก
อำ�นวยก�ร

สำ�นัก
นโยบ�ย
และแผน
ก�รศึกษ�

กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร

สำ�นัก
ประเมินผล
ก�รจัด
ก�รศึกษ�

สำ�นักพัฒน�
กฎหม�ย
ก�รศึกษ�

สำ�นักนโยบ�ย
คว�มร่วมมือกับต่�งประเทศ

สำ�นัก
ม�ตรฐ�น
ก�รศึกษ�
และ
พัฒน�
ก�รเรียนรู้

สำ�นักวิจัย
และพัฒน�
ก�รศึกษ�

สำ�นักสื่อส�ร
ส�ธ�รณะ

ภ�รกิจต�มโครงสร้�ง
สำานักอำานวยการ

สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�
อำ�น�จหน้�ที่

• จัดทำาแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา
กับการศึกษา
• จัดทำาข้อเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
ข้อเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
• ให้คำาปรึกษา เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำาและการบริหารนโยบายและ
แผนการศึกษาที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษา
• ประสานกั บ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา
เพื่อให้เกิดการนำานโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ
• ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภาการศึกษาและงานเลขานุการสภาการศึกษา
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และดำาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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• ดำาเนินการเกีย่ วกับงานอำานวยการและงานเลขานุการสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
และงานอื่นที่มิได้กำาหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดของสำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
• พัฒนาระบบงาน ดำาเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• จัดทำาข้อเสนอด้านนโยบายงบประมาณและประมาณการรายจ่ายและแผนการใช้
งบประมาณของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• ดำาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ ครุภัณฑ์ สวัสดิการ การบริหารทั่วไป
• งานอาคารสถานที่และยานพาหนะของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และดำาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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อำ�น�จหน้�ที่

สำ�นักพัฒน�กฎหม�ยก�รศึกษ�
อำ�น�จหน้�ที่

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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• ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายการศึกษา
• ดำาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นหรือคำาแนะนำาในเรื่องกฎหมายและกฎ
กระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ให้มีกฎหมาย หรือปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา
• ดำาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด
ในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของ
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และดำาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำ�นักม�ตรฐ�นก�รศึกษ�และพัฒน�ก�รเรียนรู้
อำ�น�จหน้�ที่
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• จัดทำากรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ และประสานการจัดทำามาตรฐานการศึกษา
ในทุกระดับและประเภทการศึกษา
• จัดทำาข้อเสนอนโยบายด้านการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษา นโยบายและแผน ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษา
• ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทัง้ การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
• ศึกษาและพัฒนาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
• ศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ รวมทัง้ การเพิม่ โอกาสทางการศึกษา
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และดำาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำ�นักวิจัยและพัฒน�ก�รศึกษ�
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• วิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพื่อการเสนอแนะนโยบายและวางแผนการศึกษา
ระดับชาติ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลสถิติ ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา
และที่เกี่ยวข้อง
• ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำารายงานสภาวะและแนวโน้มด้านการศึกษาของไทย
รวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบกับนานาชาติ
• จัดทำาข้อเสนอนโยบาย พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจัดทำาสถิติและดัชนีทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
• ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยทางการศึกษา
• วิเคราะห์ดัชนีชี้วัดทางการศึกษาเปรียบเทียบที่ดำาเนินการโดยองค์กรนานาชาติ
ด้านการศึกษา เพื่อศึกษาแนวโน้มและจัดทำาข้อเสนอแผนการยกระดับคุณภาพ
การแข่งขันของไทยในเวทีสากล
• ศึกษา สำารวจ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดทำาสถิตดิ ชั นีและสารสนเทศทางการศึกษา รวมทัง้ การนำาเสนอสภาวะและแนวโน้ม
ด้านการศึกษา
• ประสานความร่วมมือด้านข้อมูลสารสนเทศกับองค์กรต่างประเทศ
• ให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา และรองรับงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Ofice : CIO)
• ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Department Operation Center : DOC)
• ดูแลและให้บริการห้องสมุดของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมทั้ง
งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และดำาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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อำ�น�จหน้�ที่

สำ�นักประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�
อำ�น�จหน้�ที่

• ดำาเนินการเกีย่ วกับการประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษา นโยบาย
ด้านการเรียนรู้ของชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
• ดำาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ การประเมินผลประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และดำาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร
อำ�น�จหน้�ที่
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• พิจารณา เสนอแนะ และให้คำาปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการ การวางยุทธศาสตร์และแนวทางการดำาเนินงานของสำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์การพัฒนาระบบราชการ
• ติดตาม ประเมินผล และจัดทำารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• ดำ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• ประสานและดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายใน
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารราชการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และดำาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำ�นักนโยบ�ยคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศ

สำ�นักสื่อส�รส�ธ�รณะ
อำ�น�จหน้�ที่

• วางแผนและกำาหนดยุทธศาสตร์การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ภารกิจในความ
รับผิดชอบของสภาการศึกษา และสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• ดำาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผน
การศึกษาของชาติ รวมทั้งการรณรงค์ และวางแผนสื่อการสื่อสารตามนโยบาย
เร่งด่วน เพือ่ สร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการรับรู้ เข้าใจ และเข้ามามีสว่ นร่วมศึกษา
วางแผนดำาเนินการจัดทำาต้นแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เชิงรุก
ตามนโยบายเร่งด่วน
• แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามประเมินผลการดำาเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายและแผน
การศึกษาของชาติ
• งานสายด่วนการศึกษา (Call Center) และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
GCC 1111 (Government Contact Center)
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และดำาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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• จัดทำากรอบแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ
• จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) และเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen)
• ศึกษา วิจยั เปรียบเทียบ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาของ
นานาประเทศ
• ดำาเนินโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ ทัง้ ในภูมภิ าคและระดับโลก
• ติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของนานาชาติ และจัดทำารายงานการพัฒนา
การศึกษาไทยฉบับภาษาอังกฤษ เพือ่ เผยแพร่ตอ่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสาธารณชน
• รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และดำาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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อำ�น�จหน้�ที่

กลุ่มง�นตรวจสอบภ�ยใน
อำ�น�จหน้�ที่

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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• วางแผนและตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหาร การงบประมาณ การเงิน การบัญชี
การพั ส ดุ และการตรวจสอบการดำ า เนิ น งานของสำ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษา
• ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค
และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผล
การบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
• ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน
การบริหารพัสดุ รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ คำ า สั่ ง และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ตลอดจน
การตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็น
ไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
• ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง
แก้ ไข เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ลและประหยั ด
รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหล
เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ
• ติ ด ตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ คำ า ปรึ ก ษาแก่ ผู้ บ ริ ห ารของ
หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจ
สอบภายในเสนอแนะ
• ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในการกำาหนดขอบเขต
แผนงานการตรวจสอบ ข้อกำาจัดและปัญหาต่างๆ ที่ตรวจพบ รวมทั้งหารือ
เพื่อขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง
แก้ไขร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานกับสำานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ให้คำาปรึกษาแนะนำาหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
• ปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหัวหน้า
ส่วนราชการนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำาปี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศ�สตร์ และค่�นิยม

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านการจัดทำาและพัฒนาแผน
การศึกษาแห่งชาติ พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา และกฎหมายการศึกษา
ของชาติ เพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

พันธกิจ
๑. พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
๒. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน
๓. ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
๔. พัฒนากฎหมายการศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ยุทธศ�สตร์
๑. พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปสู่การปฏิบัติ
๒. สร้างและพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
๓. เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะและขีดสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย

17
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

วิสัยทัศน์
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศ�สตร์ และค่�นิยม เพื่อคว�มสำ�เร็จไว้ ดังนี้

ค่�นิยม

“CHAMPS”
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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รวมพลังเชิงรุก Collaboration

การทำ า งานในเชิ ง รุ ก โดยใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม
กับภาคส่วนต่างๆ

สร้�งสุขในง�น Happiness

การทำางานอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์

วิช�ก�รเป็นเลิศ Academic Leader

การพัฒนาความเป็นเลิศในองค์ความรู้และเป็นผู้นำาทางวิชาการ

ANNUAL REPORT 2013

เชิดชูคุณธรรม Morality

การยึดมั่นในคุณธรรม ๘ ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด
ซ่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีนำ้าใจ

ชี้นำ�นโยบ�ย Policy

การปฏิบัติตามภารกิจหลักของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คือ เสนอนโยบาย

ขย�ยสังคมก�รเรียนรู้ Society

เพ่อขยายฐานนำาไปสู่เป้าหมายการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ (Learning Society)

ผลงาน...การพัฒนาการศึกษา












สำ�นึก...ในพระมห�กรุณ�ธิคุณ
ปฏิรูปสังคมไทยด้วยระบบคว�มรู้
เป้�หม�ยสูงสุด... ก�รศึกษ�ช�ติ
ผลก�รประเมินสู่ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยรัฐบ�ล
“มหกรรม” ก�รศึกษ�เพื่ออน�คตประเทศไทย
สภาการศึกษากับเวทีโลก
บทบ�ท : คณะกรรมก�รสภ�ก�รศึกษ�
และคณะอนุกรรมก�รสภ�ก�รศึกษ�
ค�ร�ว�นหนังสือเด็ก : เสียงสะท้อนจ�กภ�คสน�ม
สู่นโยบ�ยก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย
ก�รพัฒน�องค์ก�ร... เชื่อมโยงสู่วิถีสังคม
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สำ�นึก...ในพระมห�กรุณ�ธิคุณ




สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
กับ ก�รเสริมสร้�งคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�
เด็กดี เด็กฉล�ด ต�มรอยพระบ�ท “รักก�รอ่�น”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
กับ การเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ด้
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22
ANNUAL REPORT 2013

วยสำ า นึ ก ในพระมหา
ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ส ม เ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ร า ช กุ ม า รี ที่ มี ต่ อ พ ส ก นิ ก ร
ชาวไทย และในวโรกาสที่ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิ ริ น ธร รั ฐ สี ม าคุ ณ ากรปิ ย ชาติ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเจริ ญ
พระชนมายุ ๕๘ พรรษา ในวันที่ ๒
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สำานักงาน
เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้
ดำ า เนิ น การรวบรวมพระราช
กรณี ย กิ จ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
การศึ ก ษาตามแนวพระราชดำ า ริ
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความเสมอภาคด้ า นโอกาสทาง
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ และจัดทำาเป็นหนังสือ “สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
กั บ ก�รเสริ ม สร้ � งคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึ ก ษ�” เพื่ อ เผยแพร่ พ ระราชกรณี ย กิ จ
ด้านการศึกษา พร้อมทั้งจัดงานสัมมนาและนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เนื่ อ งในวโรกาสทรงเจริ ญ พระชนมายุ ๕๘ พรรษา
และวันหนังสือเด็กแห่งชาติขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร และคาราวาน
ส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน ๑๑ จังหวัด ทั่วประเทศ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
“การศึกษา” ทรงตระหนักว่า “การศึกษา”
เป็นพื้นฐานสำาคัญในการพัฒนาประเทศและ
สั ง คม จึ ง มี พ ระราชประสงค์ ใ ห้ ป ระชาชน
ทุ ก คนมี โ อกาสได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท และทรงใฝ่พระราชหฤทัยในการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามพระราชอัธยาศัย อาทิ เรื่องแผนที่ การอนุรักษ์ดินและนำ้า ทำาให้ทรงได้รับ
พระราชทานรางวัลหลากหลายสาขา และการถวายปริญญาและรางวัลจำานวนมากจากนานา
อารยประเทศ พระองค์จึงทรงเป็นแบบอย่างอันเยี่ยมยิ่งแก่อาณาประชาราษฎร์ให้เจริญตาม
รอยพระยุคลบาทในด้านการศึกษาและการนำาวิทยาการมาเอื้อประโยชน์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ผู้ยากไร้ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การ UNESCO ประจักษ์
ในพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะด้าน “การศึกษา” ที่ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลานานหลายสิบปี
เพือ่ เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ ให้มโี อกาสได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน จึงได้ประกาศถวายพระเกียรติคุณในฐานะทูตสันถวไมตรีแห่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เป็น “UNESCO Goodwill Ambassador” สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีพระองค์แรกจากประเทศ
ในอาเซียน ทรงมีบทบาทสนับสนุนการสร้างศักยภาพให้แก่เด็กชนกลุ่มน้อย ด้วยการให้การศึกษา
และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี ทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ
ในการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น
พระเมตตาธิคุณยังแผ่ไพศาลไปยังเด็ก เยาวชน
และประชาชนในต่างประเทศด้วย ดังนี้
ก�รเสริมสร้�งคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�
ในประเทศไทย : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
การเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ทั้งในด้านโอกาสและคุณภาพของการศึกษา
ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนไทยทุกกลุม่ อาทิ
• เด็กและเย�วชนในถิ่นทุรกันด�ร ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
โดยเริม่ จากปัญหาพืน้ ฐาน คือ โภชนาการและสุขภาพอนามัยก่อน หลังจากนัน้ จึงทรงเน้นทีก่ ารให้โอกาส
ทางการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษา
• ผูท้ ขี่ �ดทุนทรัพย์ มีพระราชดำาริให้ดาำ เนินโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เพือ่ สนับสนุน
ให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
• ผู้มีสมองไม่ดี ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่มีปัญหาด้านสติปัญญามีโอกาสได้รับการศึกษาและ
การฝึกอาชีพ
• คนเจ็บป่วย มีพระราชดำาริให้ดาำ เนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เด็กป่วย โดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กป่วยในโรงพยาบาลหลายแห่ง
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• ผู้ที่ร่�งก�ยบกพร่องหรือพิก�ร ทรงสนับสนุนการศึกษาสำาหรับผู้พิการทุกประเภทในทุกระดับ
การศึกษา
• ผู้ไม่มีโอก�สศึกษ�ในวัยเรียน มีพระราชดำาริให้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้รับ
การศึกษามีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
• ผูต้ อ้ งขังหรือผูต้ อ้ งโทษ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ทำาห้องสมุดในเรือนจำาและทัณฑสถาน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ต้องขังศึกษาค้นคว้าหาความรู้หลากหลายสาขา
• ผู้ที่ไม่เข้�ใจภ�ษ�ที่เป็นสื่อก�รสอน มีพระราชดำาริให้ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำาวัน
ในด้�นคุณภ�พของก�รศึกษ� มีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนทุกกลุม่ มีโอกาสได้รบั การศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ดังพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ อาทิ
• ก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย ทรงสนพระราชหฤทัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกกลุ่ม ทรงส่งเสริม
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือชั้นอนุบาลขึ้น
• ก�รส่งเสริมคุณภ�พก�รศึกษ�ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันด�ร มีพระราชดำาริให้ดำาเนินโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในถิ่นทุรกันดารให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
• ก�รส่งเสริมก�รอ่�นและก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต ทรงสนับสนุนการจัดให้มีห้องสมุดในโรงเรียน
ทุกระดับโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล รวมทั้งห้องสมุดสำาหรับประชาชน ได้มีการจัดตั้ง
ห้องสมุดประชาชนขึ้นในทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ
• ก�รส่งเสริมก�รศึกษ�ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ทรงส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทั้งในโรงเรียนชนบททุรกันดารและโรงเรียนทั่วไปอย่างเสมอภาคกัน
• ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�วิช�ชีพ ทรงให้ความสำาคัญในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ เพือ่ ให้นกั เรียน
และประชาชนนำาความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ก�รเสริ ม สร้ � งคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึ ก ษ�ในต่ � งประเทศ : สมเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำาริให้ดำาเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศ
ต่างๆ เพื่อสร้างเสริมความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนำาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีหลักการและแนวทางการดำาเนินงานเช่นเดียวกับโครงการตาม
พระราชดำาริในประเทศไทย ปัจจุบันมีการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริใน ๘ ประเทศ จาก
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงมุง่ มัน่ ในการเสริมสร้าง
ความเสมอภาคด้านโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
เยาวชน และประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทย แต่รวมไปถึงนานาประเทศด้วย
ทำาให้ทรงได้รับการเทิดพระเกียรติในระดับนานาชาติหลายรางวัล อาทิ รางวัลรามอน แมกไซไซ
โล่เกียรติยศของสภานานาชาติ เพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ทูตพิเศษของโครงการ
อาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ทูตสันถวไมตรีแห่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ รางวัลอินทิรา คานธี รางวัลพิเศษสมาพันธ์โภชนาการนานาชาติ และรางวัล
ผู้นำาด้านการจัดการเทคโนโลยี เป็นต้น

เด็กดี เด็กฉลาด
ตามรอยพระบาท “รักการอ่าน”
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กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ คณะ
รัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๒
เมษายน ซึง่ ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เป็น “วันหนังสือเด็กแห่งชาติ”
ด้วยตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรง
มีต่อการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน โดยเฉพาะ
เด็กระดับปฐมวัยให้รักการอ่าน และมี
โอกาสอย่างทั่วถึงที่จะได้อ่านหนังสือที่
เหมาะสมกับวัย เสริมสร้างปัญญา ได้ความรู้
และความเพลิดเพลินไปในเวลาเดียวกัน
ที่ สำ า คั ญ งานด้ า นการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
เป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำาคัญ การ
พัฒนาเด็กวัยนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด
ของประเทศ และเห็นว่าการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยในเรื่อง
การส่งเสริมการอ่านจะเป็นการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นเยาวชนไทย ให้สามารถ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ เป็นคนดีและคนเก่งของสังคมในอนาคต สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ในฐานะหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึง่ เป็น “วันหนังสือเด็กแห่งชาติ” ขึน้ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เเละคาราวาน
ส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน ๑๑ จังหวัด ทั่วประเทศ เหนือจรดใต้ ตะวันออกจรดตะวันตก
การดำาเนินงานของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม ที่มุ่งพัฒนาเด็ก พ่อแม่ ครู ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ด้วยกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่านที่กำาหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวัน
หนังสือเด็กแห่งชาติ
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นอกจากนั้น ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เสริมการเรียนรู้
ในเด็กปฐมวัยและส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่าน ผ่านการ
เล่านิทานและอ่านหนังสือ ทั้งกิจกรรมที่ให้สาระกับพ่อแม่
ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก รวมถึงกิจกรรม “สาระหรรษา”
ที่สอดแทรกความสนุกสนานควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้เด็กๆ
“รักการอ่าน” ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระผู้ทรงเป็นนักอ่�นและนักเขียน อาทิ
 ปฐมวัยกับกิจกรรม ๔ มุม
• มุม “แบ่งกันอ่านสำาราญใจ”
• มุม “แต้มสีเล่นลาย”
• มุม “ก๊อก ก๊อก ก๊อก เปิดประตู”
• มุม “เงางุนงง”
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จากภาพบรรยากาศเด็กๆ เกือบ ๕๐๐ คน วิ่งเข้ามุมโน้น ออกมุมนี้ เป็นภาพที่สนุกสนานระคน
ความวุ่นวาย แต่ใบหน้าเด็กๆ ทุกคนต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะ
ให้ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ได้ยินตลอดเวลาของการจัดงาน
 ก�รอภิปร�ย ก�รเสวน�
ภายในงานมีการอภิปราย การเสนวนา ที่น่าสนใจ อาทิ
• การอภิปราย “การดำาเนินงานโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี” โดย ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร และ ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่แสดงให้เห็นถึง
พระวิสัยทัศน์ พระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจอันงดงามในการพัฒนาการศึกษาให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท รวมถึงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้วย
• การอภิปราย “การเสริมสร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาตามพระราชดำาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา
พรหมบุญ และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
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• “จากเพลงกล่อมพระบรรทม สู่คนดี วิถีไทย” เป็นการนำาเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ญาดา อารัมภีร ที่ได้เล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงกล่อมพระบรรทมที่ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์
ร้องถวายกล่อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ซึ่งแต่ละเพลง
จะเป็นการสอนที่มีความหมายในแง่มุมต่างๆ
• การเสวนา “พระราชกรณียกิจ
ในการส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคทาง
การศึ ก ษาและการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
และได้ รั บ การถวายพระเกี ย รติ คุ ณ
จากองค์ ก าร UNESCO ให้ เ ป็ น
“UNESCO Goodwill Ambassador”
โดย Mr. Gwang-Jo Kim Director,
UNESCO Asia and Paciic Bureau for
Education Bangkok และนางสาวิตรี
สุวรรณสถิตย์ อดีตรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
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นิทรรศก�ร
• นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สำานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
โรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชดำาริ
• นิทรรศการ “มุมสุขภาพและโภชนาการเด็ก” เป็นนิทรรศการที่เสริมความรู้ที่ถูกต้องในการ
ดูแลเด็กปฐมวัย
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กิจกรรมอื่นๆ
• กิจกรรม “หนอนน้อยนักเล่า” เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้เด็กปฐมวัยเล่านิทานประกอบการแสดงน่ารักๆ
ที่ทำาให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายยิ้มได้อย่างมีความสุข
• งานหนังสือและของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กจากสำานักพิมพ์ต่างๆ
การดำาเนินงานของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในครั้งนี้ ประสบผลสำาเร็จอย่าง
งดงาม สังเกตจากจำานวนผู้สนใจเข้าร่วมงานที่มีมากกว่า ๑,๒๐๐ คน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงกลวิธีที่หลากหลายในการส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่านอีกด้วย


ปฏิรูปสังคมไทยด้วยระบบคว�มรู้




ก�รเรียนรู้เพื่อสร้�งสรรค์ด้วยปัญญ�
คว�มสำ�คัญของกฎหม�ยก�รศึกษ�
ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ศักยภ�พเย�วสตรี
ในสถ�นศึกษ� (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)

การเรียนรู้
เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

ก
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ารพั ฒ นาการเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ า งสรรค์ ด้ ว ย
ปัญญา (Constructionism) มีหลักการ
สำาคัญ คือ เชื่อว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ผู้ เรี ย นมี ค วามสำ า คั ญ ที่ สุ ด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
และพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ความสำ า เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานความคิ ด
และความเชื่อที่กล่าวว่า ทุกคนสามารถสร้างความรู้
ได้ด้วยตนเองตามกรอบความสามารถในการเรียนรู้ของ
แต่ละคน ดังนั้น มูลนิธิศึกษาพัฒน์จึงร่วมกับคณาจารย์
จาก Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ดำ า เนิ น โครงการประภาคาร
แห่งปัญญา หรือ The Candle Light Project มาตั้งแต่
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ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนไทย ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
Constructionism ในการเรียนรู้ตามบริบทต่างๆ ในทำานองเดียวกัน สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาได้เล็งเห็นความสำาคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ของคนไทยตามแนวทางข้างต้น
จึงได้ร่วมกับมูลนิธิศึกษาพัฒน์จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ (The 1st Thailand Constructionism Symposium 2013)
ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล เพื่อนำาเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการกำาหนดแนวทาง
การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนไทยตามแนวคิด
Constructionism รวมทั้งสกัดบทเรียนจากการเรียนรู้ ปัจจัยสำาคัญทั้งด้านหลักการ นโยบาย
และข้อปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับมิติต่างๆ จาก ๓ ส่วนหลัก ได้แก่
๑. การเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนชนบท เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (Village
that learns)
๒. การเรียนรู้ภายในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (School that learns)
๓. การเรียนรู้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพพนักงานให้มีความสามารถ
ในการเรียนรู้และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (Industry that learns)
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การดำาเนินงานใน ๓ ส่วนหลักจาก ๑๓ กรณีศึกษา ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการใช้
นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructionism เพื่อการแก้ไขปัญหา การปลูกฝังวัฒนธรรม
การเรียนรู้ขององค์กรผ่านการพัฒนาศักยภาพคนด้วยรูปแบบต่างๆ อาทิ การเรียนรู้ในรูปแบบ
ของ Project - based Learning, Work - based Learning ที่บูรณาการเชื่อมโยงสาระการ
เรียนรู้กับบริบทสภาพแวดล้อมสังคม ชุมชน ทำาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์
และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในระดั บ ที่ ดี ขึ้ น ประชาชนในชนบทเกิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู้
มีความรู้ ความคิดวิเคราะห์ที่สามารถแก้ปัญหาของตนเองและชุมชน สำาหรับภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะในการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม
จ า ก ก า ร เรี ย น รู้ เ พื่ อ ก า ร แ ก้
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการทำ า งาน
และผู้ มี ส่ ว นสำ า คั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ
ครู ผู้ ส อน ที่ ต้ อ งทำ า หน้ า ที่ เ ป็ น
facilitator กระตุ้ น ความคิ ด
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใ ห้ แ ก่
ผู้เรียน มิใช่เป็นเพียงผู้บอกหรือ
เล่าความรู้เท่านั้น
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ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนในระบบกับโรงเรียน
ที่ จั ด การศึ ก ษาแบบโรงเรี ย นทางเลื อ ก มี ดั ง นี้
ก�รจัดก�รเรียนรู้ โรงเรียนในระบบ ครูจะเป็น
ผู้ถ่ายทอด แต่แบบ Constructionism จะให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง ครู
มี ห น้ า ที่ ส ร้ า งบรรยากาศ หาแหล่ ง ข้ อ มู ล ให้ เ ด็ ก
ได้ลงมือทำาด้วยตัวเอง ได้เจอสถานการณ์จริง เรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - based learning)
หลักสูตร โรงเรียนทัว่ ไปจะแบ่งเป็นวิชาตาม ๘ กลุม่ สาระ แต่แบบ Constructionism จะบูรณาการ
ทุกวิชาทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ทำาเป็นโครงงานตามที่เด็กสนใจ
บทบ�ทครู การสอนมิได้เป็นการถ่ายโอนความรู้จากครู แต่ Constructionism จะเน้นการสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้ ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กเป็นผู้นำา ซึ่งการเรียนรู้
สามารถเกิดได้ทุกที่
ก�รวัดประเมินผล เป็นการวัดผลแบบ ๓๖๐ องศา ให้เด็กประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน
ครูประเมินนักเรียน ครูประเมินครู ผู้บริหารประเมินครู ครูประเมินผู้บริหาร การประเมินจะไม่ได้
เน้นเฉพาะคะแนน แต่จะเน้นเรื่องของจิตใจ เช่น มีนำ้่าใจ มีวินัย รวมทั้งเรื่องการนำาเสนอผลงานด้วย
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้
เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ด้ ว ยปั ญ ญา โดยได้ เ ป็ น ประธานเปิ ด งานและอยู่ ร่ ว มชมนิ ท รรศการดั ง กล่ า ว
รวมถึ ง มอบให้ สำ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาถอดบทเรี ย นกรณี ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการพั ฒ นา
ศักยภาพในการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism มาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ การพัฒนา
บุคลากร ตลอดจนการบริหารงานในบริบทที่แตกต่างกันด้วย
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การจัดประชุมครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของโอกาส
สำาคัญในวงการศึกษาของประเทศไทย ที่จะได้มาร่วมกัน
ขบคิดหาทางออกว่า จะร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย
ให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้า การสร้างบุคลากร
ก็คือเยาวชนที่จะเป็นกำาลังหลักในการพัฒนาประเทศ
ต่อไปอย่างไร วันนีโ้ ลกเปลีย่ นแปลงไปมีเทคโนโลยีอยูร่ อบตัวเรา การเตรียมการรองรับ
เรื่ อ งของประชาคมอาเซี ย นในวั น ข้ า งหน้ า มี ทั้ ง โอกาสและความท้ า ทาย
ที่ ร ออยู่ สิ่ ง สำ า คั ญ ที่ จ ะทำ า ให้ ค วามท้ า ทายเกิ ด ขึ้ น และเป็ น จริ ง ได้ คงเป็ น
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ ไม่ว่าจะใช้งบประมาณ
มากมายเท่ า ไหร่ ก็ ไ ม่ ส ามารถสร้ า งบุ ค ลากรได้ ภ ายในวั น เดี ย ว เวที นี้ จึ ง เป็ น
เวทีที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันทำา และพัฒนาวงการศึกษา โดยเฉพาะเยาวชน
ของไทย
รัฐบาลให้ความสำาคัญต่อการสร้างพื้นฐานของเยาวชน ให้ความสำาคัญ
ในการผลิ ต บุ ค ลากรให้ ก้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลง ให้ เ ติ ม เต็ ม ต่ อ การรองรั บ
ช่องว่างของสังคมผู้สูงอายุได้อย่างไร จะช่วยกันสร้างบุคลากรโดยเฉพาะครู
ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น แม่ พิ ม พ์ ข องชาติ ใ ห้ ส ามารถผลิ ต บุ ค ลากรที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ
ประเทศได้อย่างไร เทคโนโลยีนับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
ให้ ดี ขึ้ น ทำ า อย่ า งไรจะดึ ง ศั ก ยภาพของเยาวชนออกมาได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ โ ดยยึ ด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ไม่ได้จำากัดอยู่ในห้องเรียน การเรียนรู้นั้นมี
อยู่ ทุ ก หนทุ ก แห่ ง ขอให้ เ ลื อ กที่ จ ะนำ า องค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่ ร อบตั ว มาประกอบ
กับการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างเต็มที่ จะทำาให้
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง
คำากล่าว...นายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

คำากล่าว... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
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การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สรุปการเรียนรู้และเผยแพร่
องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนไทยอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนา “ศักยภาพการเรียนรู้”
ของคนไทยจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Constructionism
ในบริบทต่างๆ ทั้งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาคการศึกษา การพัฒนาชุมชน
ในเขตพื้นที่ห่างไกล และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่มีอยู่ทั้งในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม เป็นกรณีศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยทั้งหมด ๑๓ กรณี
ซึ่งนอกจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกรณีศึกษาจากภาคชุมชน สถานศึกษา
และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นโอกาสสำาคัญที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
คนไทยที่อยู่ในทุกภาคส่วน จะได้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติงาน
ทั้ง ๑๓ กรณีศึกษา ได้สกัดบทเรียนรู้และได้พิจารณาถึงปัจจัยสำาคัญทั้งทาง
ด้านหลักการ นโยบาย ข้อปฏิบัติในลักษณะองค์รวม ที่เชื่อมโยงมิติต่างๆ เข้าด้วยกัน
และร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหายุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การนำาเสนอกรณีศึกษาทั้งหมด ได้แก่ Village that learns คือ การเรียนรู้
เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนในชุมชนชนบทอย่างยัง่ ยืน School that learns
คือ การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนและสถาบัน
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ Industry that learns คือ การเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาคุณภาพพนักงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มีความสามารถ
ในการเรียนรูแ้ ละแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยให้สาำ นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานวันนี้ นอกจากนัน้ ได้ให้สาำ นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นำาแนวคิด ประสบการณ์ บทเรียนที่ได้จากกรณีศึกษา มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลต่อไป
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ในการสั ม มนาดั ง กล่ า วมี ทั้ ง
การบรรยายและการปาฐกถา ดั ง นี้
๑) Transformative Technologies
for Innovative Learning: Moving
Towards 21st Century Education โดย
Dr. Paulo Blikstein จาก Stanford
University ๒) From the Beginning
to the Present and to the Future :
Constructionism in Thailand
โดย Dr. David Cavallo ผู้อำานวยการ Constructionist Learning อดีตผู้อำานวยการกลุ่ม
Future Learning Group จาก MIT Media Lab และ ๓) ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์
ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทยในศตวรรษที่ ๒๑ โดย นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิ
ศึกษาพัฒน์และรองประธานมูลนิธิไทยคม
จากการถอดบทเรียนได้ข้อสรุปว่า การรู้จริงสามารถแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์จริง เป็น
ความสามารถที่ ส ร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่ ผู้ เรี ย นอย่ า งชั ด เจน และสามารถสร้ า งสรรค์ ค วามรู้
ได้ด้วยตนเอง โดยตระหนักว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นสามารถผลักดันให้คุณภาพชีวิตของตนเองดีขึ้น
บทเรี ย นที่ ไ ด้ จ ากกรณี ศึ ก ษาทั้ ง ๑๓ กรณี สำ า นั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำาเนินการ “ถอดบทเรี ย น
ก�รพั ฒ น�ก�รเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ � งสรรค์ ด้ ว ยปั ญ ญ�
(Constructionism) ของสถ�นศึ ก ษ� ชุ ม ชน
ภ�คธุ ร กิ จ และอุ ต ส�หกรรม” เพื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
การนำาแนวคิด Constructionism มาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกั บ บริ บ ทขององค์ ก รและของผู้ เ รี ย น
ที่ มี ทั้ ง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ทั้ ง ในเรื่ อ งเทคนิ ค วิ ธี ก าร
กระบวนการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถสร้ า ง
คนและพั ฒ นาคนให้ มี ทั ก ษะ การรู้ วิ ธี ที่ จ ะเรี ย นรู้
การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถแก้ ไขปั ญ หาได้
ที่ สำ า คั ญ คื อ สามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง
จนประสบความสำ า เร็ จ สอดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนั้น ยังมีการขยายผลโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญาสู่สถานศึกษา โดยมีโรงเรียนนำาร่องที่จะนำาแนวคิด Constructionism ไปใช้
ในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นของสถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
จำานวน ๖ โรงเรียน

ความสำาคัญ
ของกฎหมายการศึกษา

• แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�นิติบุคคลและวิธีก�รดำ�เนินก�รระบบ

สิทธิประโยชน์ท�งก�รศึกษ�

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกระจายอำ า นาจการ
บริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาไปยั ง สำ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษาโดยตรง ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป เพื่อให้มี
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ฎหมายการศึกษา กฎ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือในการ
กำาหนดกรอบแนวทางการดำาเนินการ โดย
เฉพาะเรื่องการบริหารจัดการจำาเป็นต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามที่ ก ฎหมายกำ า หนด จากการ
ประเมิ น การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ ผ่ า นมา
พบว่ า ทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจำานวน
มากยังขาดความรู้ ความเข้าใจในสาระที่สำาคัญของกฎหมาย อันส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ดังนั้น จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถนำาไปปฏิบัติงาน
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและสามารถสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นโยบายเรื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประการหนึ่ง ดังนั้น
เพื่อให้การดำาเนินงานเรื่องดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) เพื่อสนับสนุนการศึกษา สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จึ ง มุ่ ง เน้ น การจั ด ทำ า องค์ ค ว�มรู้ เรื่ อ ง ระเบี ย บและกฎหม�ยที่ เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
แบบพกพ� (แท็บเล็ต) เพื่อเผยแพร่ในรูปคู่มือและสื่อที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากองค์ความรู้กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) แล้ว
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังได้พัฒนาและจัดทำาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการศึกษาตามหลักการ
การกระจายอำานาจ อาทิ
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ความเป็นอิสระ คล่องตัว สามารถ
บริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
จากการกระจายอำ า นาจให้
สถานศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ประสบ
ปัญหาหลายประการ อาทิ การขาด
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ขาดอิสระในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งระบบ ซึ่งยังไม่อาจเอื้ออำานวยให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามหลักการกระจายอำานาจ
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ สถานศึกษายังขาดระบบการบริหารสิทธิประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องการใช้
ประโยชน์จากที่ราชพัสดุของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความสับสนถึงแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็น
นิติบุคคลอย่างแท้จริง รวมทั้งสามารถบริหารงานเรื่องการจัดสรรประโยชน์และสิทธิประโยชน์
ทางการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำานักงาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาจึ ง ดำ า เนิ น การศึ ก ษาและจั ด ทำ าองค์ ค ว�มรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ ก�รศึ ก ษ�

เรื่ อ ง แนวท�งก�รบริ ห �รจั ด ก�รสถ�นศึ ก ษ�นิ ติ บุ ค คลและวิ ธี ก �รดำ � เนิ น ก�รระบบ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท �งก�รศึ ก ษ� เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและวิธีการปฏิบัติ

อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม อั น จะส่ ง ผลดี ต่ อ การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพิ ่ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของผู ้ เรี ย นและคุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาของประเทศ
• แนวท�งก�รมอบอำ�น�จและก�รส่งเสริมก�รกระจ�ยคว�มรับผิดชอบเพื่อก�ร

บริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�ขน�ดเล็ก

จากปัญหาด้านภูมศิ าสตร์ ปัญหาด้านการเมือง ปัญหาด้านสังคม ชุมชน ทำาให้สถานศึกษาขนาดเล็ก
ที่อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีจำานวนมากขึ้น นักเรียนน้อยลง หรือไม่มีนักเรียนเลย ข้อมูลพื้นฐาน
ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า จำานวนสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีจำานวน ๑๔,๖๖๖ โรง และสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียนอยู่เลย จำานวน ๑๕๐ โรง ซึ่งสถานศึกษาเหล่านี้
รัฐให้การสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือในด้านต่างๆ มาโดยตลอด แต่เนื่องจากสภาพปัญหาและ
การบริหารจัดการโดยรวมไม่สามารถจะพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กเหล่านี้ให้มีคุณภาพในทุกด้านได้
โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจะค่อนข้างตำา่ จำานวนครูไม่ครบชัน้ ไม่ครบวิชา การเรียนการสอน
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ไม่ ส ามารถจะดำ า เนิ น การได้ เ ต็ ม รู ป แบบ ทำ า ให้ ก าร
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น ไปได้ ย าก แม้ รั ฐ
จะทุ่มเทงบประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก
ให้มีคุณภาพขึ้น แต่ก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาและแสวงหาแนวทาง
การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนส่งเสริม
ในอีกมิติหนึ่ง สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ขนาดเล็กให้มีความยั่งยืน โดยจัดทำาเป็นองค์คว�มรู้ เรื่อง แนวท�งก�รมอบอำ�น�จและก�ร
ส่งเสริมก�รกระจ�ยคว�มรับผิดชอบเพื่อก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�ขน�ดเล็ก โดยเผยแพร่
ในรูปเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก
ในหน้าที่ของสถานศึกษาขนาดเล็ก และสร้างความเข้าใจในความรับผิดชอบต่อการจัดการเรียน
การสอนเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั การเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั ประโยชน์
และสร้างคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น
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ทั้งนี้ องค์ความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาทั้ง ๓ เรื่องดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณารับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนั้น สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เผยแพร่องค์ความรู้ทั้ง ๓ เรื่อง ในการประชุม
สัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำาปี ๒๕๕๖ ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง
“การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” วันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในประเด็น “การบริหาร
จัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ภายใต้กรอบของกฎหมาย” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ด้วย

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
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ากผลการสำารวจเด็กและเยาวชนของกระทรวงมหาดไทยพบว่า ในปี ๒๕๕๒ ประเทศไทย
มีจำานวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ ๖๓.๕ ล้านคน เป็นประชากรกลุ่มอายุตำ่ากว่า ๒๕ ปี
ที่กำาลังศึกษาในระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา จำานวน ๒๒.๙๒ ล้านคน ในจำานวนนี้เป็น
เยาวชน อายุ ๑๓ - ๑๗ ปี จำานวน ๔.๘๕ ล้านคน และอายุ ๑๘ - ๒๕ ปี จำานวน ๗.๔๕ ล้านคน
จำานวนประชากรเหล่านี้ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงมีโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับเท่าเทียมกัน
แต่ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาโอกาสทางการศึกษาของเพศชายมีมากกว่าเพศหญิง
ข้อมูลจากการสำารวจ การศึกษา การวิจัยของหน่วยงานและสถาบันต่างๆ บ่งบอกว่า สภาพปัญหา
หลักที่เกิดกับเยาวสตรีส่วนใหญ่ที่อยู่ในสถานศึกษามีหลายประการ ทั้งการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
การกระทำาความผิดทางกฎหมาย การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันเหมาะสม ปัญหาการติดยาเสพติด
รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่ทำาให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนา
ประเทศถูกทำาลายไป ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ผู้มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้พยายามผลักดันการดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะเยาวสตรี
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ให้เป็นกำาลังคนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศผ่าน
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การสร้างกลไกขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและ
แก้ ไขในแนวทางและวิ ธี ก ารต่ า งๆ อาทิ
การจั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น สำ า หรั บ พั ฒ นาสตรี
โดยสตรี และเพื่ อ สตรี ผ่ า นกลไก
ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และองค์ ก รชุ ม ชน
การมี ร ะบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ของสำ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ การออกกฎหมาย การรับรองอนุสัญญา รวมทั้งการจัดทำาและเห็นชอบ
ในนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และบันทึกข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง คุ้มครอง
และพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องสตรี แ ละเยาวชนไทย เพื่ อ ให้ มี ก ารดำ า เนิ น การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
เด็ ก และเยาวชนให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะและมี บ ทบาทในการมี ส่ ว นร่ ว มผ่ า นการดำ า เนิ น กิ จ กรรม
ต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น
ดั ง นั ้ น เพื ่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวสตรี ไ ทยให้ ส ามารถพึ ่ ง พาตนเอง
ดูแลครอบครัว และเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้
จัดทำากรอบและแนวทางการดำาเนินงานพร้อมยก (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรี
ในสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) และนำาเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีการเสวนาและประชุมปฏิบัติการ
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เพื่อเป็นการนำาร่องยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ สำาหรับเป็น
แนวทางในการดำ า เนิ น การให้ ห น่ ว ยงานและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนำ า ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปขยายผลสู่ ก ลุ่ ม
เป้าหมาย รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสม ให้สามารถนำาไปใช้ในการประกอบอาชีพ
และสร้ า งรายได้ เป็ น การพั ฒ นาทั ก ษะทางอาชี พ เพื่ อ การสร้ า งเศรษฐกิ จ ของเยาวสตรี
และครอบครัว (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
เป็นยุทธศาสตร์ภาพรวมที่มีแนวคิดพื้นฐานมาจากแผนพัฒนาสตรีแห่งชาติ และกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ข องรั ฐ บาล ซึ่ ง ได้ กำ า หนดแนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวสตรี ใ นสถานศึ ก ษา
ทุกระดับการศึกษาที่เชื่อมโยงกับบทบาทสตรี ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา ผ่านยุทธศาสตร์
หลั ก สำ า คั ญ ๓ ประการ คื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวสตรี ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจและอารมณ์
การพัฒนาทักษะและความรู้ด้านอาชีพและศักยภาพทางเศรษฐกิจ การสร้างครอบครัวอบอุ่น
และภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ตนเองจากภั ย สั ง คม
นอกจากนั้น สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้นำ าความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มา
ปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการนำาไปปฏิบัติ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้ภาคีทุกภาคส่วนร่วมกำาหนดแผนงาน โครงการใน
ภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) โดยผ่านทางสื่อต่างๆ และขณะนี้สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
อยู่ระหว่างการนำาเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๕๙) ต่อคณะรัฐมนตรี
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เป้�หม�ยสูงสุด...ก�รศึกษ�ช�ติ








ยุทธศ�สตร์ก�รศึกษ� (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
กรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)
กรอบคุณวุฒิแห่งช�ติ
ครู : กระจกเง�สะท้อนคุณภ�พก�รศึกษ�

ยุทธศาสตร์การศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)

คำา
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แถลงนโยบายด้านการศึกษา
ของนายกรัฐมนตรี (นางสาว
ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร) ที่ ไ ด้ แ ถลงต่ อ รั ฐ สภา
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีสาระสำาคัญ
คือ การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียน
ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาส
ทางการศึ ก ษาอย่ า งเท่ า เที ย มทั้ ง ในเมื อ ง
และชนบท พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
สำาหรับทุกคน เพราะการศึกษาจะนำาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็ง
และมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน
จากสภาพปัจจุบัน ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศในแต่ละปี ปัจจุบันเราพบปัญหาด้านการศึกษาที่สำาคัญในหลายประเด็นที่ต้องเร่งดำาเนินการ
พัฒนาให้ประสบผลสำาเร็จ ทั้งเรื่องคุณภาพการศึกษาและสติปัญญาของเด็ก เนื่องจากระดับ
การศึ ก ษาเฉลี่ ย ของคนไทยมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น แต่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลั บ ลดลง อี ก ทั้ ง
ประเทศไทยกำาลังเผชิญวิกฤติความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสะท้อนได้จากสังคม
มี ค วามถี่ ใ นการใช้ ค วามรุ น แรงในการแก้ ไขปั ญ หามากขึ้ น และเรื่ อ งการเตรี ย มความพร้ อ ม
ด้านการผลิตและพัฒนากำาลังคนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นโจทย์ที่ท้าทายเป็นอย่างมากสำาหรับการดำาเนินการในการแก้ไข
ปัญหาของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการผลิตกำาลังคน เพื่อในอนาคตประเทศไทยจะพัฒนาสู่ความสมดุล
และยั่งยืน เสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีเพียงพอในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการพัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และที่สำาคัญ
การพัฒนาคนต้องอยู่บนพื้นฐานของความใฝ่เรียนรู้ มีทักษะที่สำาคัญในการประกอบอาชีพ ควบคู่กับการ
มีสำานึกในศีลธรรมและจริยธรรม
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักด้านการวางแผนการศึกษาของประเทศ
ได้ดำาเนินการจัดทำาโครงการ “ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘” ขึ้น เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลือ่ นนโยบายต่างๆ สูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นระบบและมีเอกภาพสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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ลดความซำ้าซ้อนและภาระในการทำ างาน รวมทั้งให้การ
ดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่สำาคัญคือ ให้การพัฒนา
การศึ ก ษาของประเทศมี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน เท่ า ทั น ต่ อ
สถานการณ์ ค วามเปลี่ ย นแปลงของประเทศและโลก
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในภาพรวม
การจัดทำา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
จัดการศึกษา โดยบูรณาการหลักการและแนวคิดของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อให้เกิดการ
บู ร ณาการจากทุ ก ภาคส่ ว น โดยมี ส าระสำ า คั ญ คื อ เร่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของผู้ เรี ย น
ยึ ด นั ก เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง มุ่ ง กระจายโอกาสทางการศึ ก ษาอย่ า งเสมอภาคและเป็ น ธรรม
ทั้งในเมืองและชนบท และมีเป้าหมายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง
เพื่อให้การนำา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ จำาเป็นต้องรับฟัง
ความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วประเทศ
ได้วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
ใน ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยได้เปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม
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๒๕๕๖ จากนั้นได้รับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนทั้ง ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดนครราชสีมา ภาคใต้ ณ จังหวัด
ภูเก็ต และภาคกลาง ณ จังหวัดเพชรบุรี
ในการจั ด ประชุ ม ที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมา สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาได้รับความร่วมมือ
จากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) และองค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD) ในการจัดทำ าข้อเสนอ
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด้ ว ย
โดยองค์ ก าร UNESCO เน้ น ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โอกาสทางการศึ ก ษา การพั ฒ นา
หลักสูตร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ส่วน OECD เน้นในด้านการปฏิรูปครู
เพื่อยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง การยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาและการประเมินผล
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ
ดังนี้
๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
๒) การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
๓) การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
๔) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพ ให้สอดคล้องกับตลาด
แรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
๕) การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
๖) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
๗) การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การศึกษาดังกล่าวประกอบด้วยมาตรการและแนวทางรองรับแต่ละยุทธศาสตร์
ทีม่ คี วามเหมาะสม สามารถนำาสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ โดยได้นาำ นโยบายของรัฐบาลผนวกกับยุทธศาสตร์ประเทศ
ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สั่งการให้เร่งดำาเนินการมาเป็นหลักในการยกร่างยุทธศาสตร์การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ยังได้ประมวลสาระสำาคัญจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
มาช่วยกำาหนดทิศทางของยุทธศาสตร์ฉบับนี้ด้วย
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ในการประชุมทั้ง ๕ ครั้งดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจำานวนมาก รวมประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ กรรมาธิการการศึกษา
สภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา กรรมการสภาการศึกษา อนุกรรมการสภาการศึกษา
ผู้แทนองค์กรศาสนาต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง ภาคเอกชน
และสื่ อ มวลชน นอกจากจะนำ า เสนอประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ต ามนโยบายของรั ฐ บาลแล้ ว ยั ง มี
การรายงานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา
รวมทั้งผลการดำาเนินงานในการจัดการศึกษาตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมาด้วย
การระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ข้อสรุป
อันจะนำามาซึ่งข้อมูลในการจัดทำา “ยุทธศาสตร์การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)” ดังนี้
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 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�คุณภ�พ
ก�รศึกษ�ทุกระดับทุกประเภท : ควรมีการ
ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมกั บ บริ บ ทของประเทศไทย
รวมทั้งควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไว้
ในหลักสูตรด้วย ทั้งนี้ หลักสูตรระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานควรมี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม สาระออก
เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาและวัฒนธรรม ๒) คณิต - วิทย์ และ ๓) ทักษะชีวิต โดยเน้นให้
นักเรียนมีความเข้าใจและใช้ปัญญาในการตอบโจทย์ รู้จักวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
ซึ่ ง จะทำ า ให้ ก ารเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย นมี บ ทบาทสำ า คั ญ ขึ้ น แทนที่ จ ะเป็ น บทบาทของ
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โรงเรี ย นกวดวิ ช าที่ ม าช่ ว ยเติ ม เต็ ม การสอนใน
ห้องเรียน จากการประเมินผลพบว่า การจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นที่น่าพึงพอใจ แต่ความสามารถในการสื่อสาร
ด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง
ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาและควรเพิ่ ม เติ ม ด้ า นการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งให้ความสำาคัญ
กับหลักสูตรที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และกีฬากับการศึกษาให้มากขึ้น
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 ยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ�แก่ประช�กรทุกกลุ่มอย่�งเสมอภ�คและ
เป็นธรรม : ควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น เด็กปฐมวัย เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ประชากร
วัยแรงงาน ผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษา รวมทั้งให้ความสำาคัญกับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การ
ศึกษาตามอัธยาศัยและทักษะชีวติ และควรมีการทบทวนเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณรายหัว โดยคำานึงถึง
ความแตกต่างของสถานศึกษา เน้นความเป็นธรรมเพื่อช่วยให้คนที่ขาดแคลนได้รับโอกาสมากขึ้นด้วย
จากการประเมินผลพบว่า ระดับการศึกษาที่ผู้เรียนออกกลางคันมากที่สุดคือ ระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น เนื่องมาจากการอพยพตามผู้ปกครองและปัญหาครอบครัว
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 ยุทธศ�สตร์ก�รปฏิรปู ครู เพือ่ ยกฐ�นะวิช�ชีพครูให้เป็นวิช�ชีพชัน้ สูง : ควรปรับภาพลักษณ์
ของครู ให้มีคนเก่ง และคนดี มีศรัทธาในวิชาชีพมาเรียนให้มากขึ้น สร้างความมั่นคงในวิชาชีพครู
เพื่อให้มีขวัญกำาลังใจในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน และนำาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ในสาขาต่างๆ เข้ามาช่วยสอน เพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดแก่ผู้เรียน โดยต้องพิจารณาการเข้าสู่
ระบบการเป็นครูด้วย จากการประเมินผลพบว่า สถานศึกษาทุกประเภทขาดแคลนครูในสาขา
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนระดับอาชีวศึกษาขาดแคลนครูทั้งสายสามัญ
และครู ช่ า ง วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาครู ข าดแคลน ส่ ว นใหญ่ เ สนอว่ า ให้ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เข้ามาช่วย และควรมีการติดตามประเมินผลการผลิตครูของสถาบันผลิตครู เพื่อควบคุมคุณภาพ
และปริมาณ ไม่ให้การผลิตครูเกินจำานวนที่ต้องการ และรัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนครู โดยแบ่งเป็น
๓ ช่วง แรกบรรจุ – ๑๐ ปี เน้นปลดหนี้สิน อายุราชการ ๑๑ – ๒๕ ปี ประเมินวิทยฐานะ
ที่เหมาะสมกับบริบท ตั้ง “ธนาคารครูไทย” อายุราชการมากกว่า ๒๕ ปี เน้นดูแลสุขภาพครู ครอบครัว
จัดตั้งโรงพยาบาลสำาหรับครู
 ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ� อ�ชีวศึกษ� และก�รฝึกอ�ชีพ
ให้สอดคล้องกับตล�ดแรงง�น ทั้งในเชิงปริม�ณและคุณภ�พ : การกำาหนดสัดส่วนนักเรียน
สามัญ : อาชีพ ควรกำาหนดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละต่อปีในแต่ละสาขา โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เป็ น ผู้ พิ จ ารณาความเหมาะสม และควรเน้ น เรื่ อ งคุ ณ ภาพด้ ว ยการจั ด การเรี ย นการสอน
ในสถานประกอบการ ทวิภาคี สหกิจศึกษามากกว่า สำาหรับการเพิ่มจำานวนของสถาบันอุดมศึกษา
อาจทำาให้การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพลดลง ทั้งนี้ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน และโอกาสที่นำาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษาทั้งใน
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษามาเปิดเผยให้กว้างขวาง เพื่อให้ผู้สนใจที่จะสมัครเข้าเรียนได้
ใช้ดุลพินิจก่อนการสมัครเรียนได้มากขึ้น สถาบันการศึกษาควรร่วมมือกับสถานประกอบการ
อย่างจริงจัง ตั้งแต่การจัดทำาหลักสูตร การคัดเลือกนักศึกษา การวัดและประเมินผล จนถึง
การรับเข้าทำางาน และปรับหลักสูตรการอาชีวศึกษาให้ง่ายและนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อให้
คนสนใจเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษามากขึ้ น รวมทั้ ง เพิ่ ม หลั ก สู ต รผู้ ป ระกอบการใหม่ การจั ด หลั ก สู ต ร
ปริญญาตรีอาชีวศึกษาจะต้องมีความแตกต่างจากปริญญาตรีสายสามัญ คือ เน้นการปฏิบัติมากกว่า
วิชาการ และควรมีการแนะแนวสายอาชีพตั้งแต่ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองในอนาคต

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
58
ANNUAL REPORT 2013

 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ก�ร
ใช้ เ ทคโนโลยี ส �รสนเทศเพื่ อ ก�ร
ศึ ก ษ�ให้ ทั ด เที ย มกั บ น�น�ช�ติ :
ควรมีการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศด้าน
การศึกษาให้ครอบคลุมชุมชนและครอบครัว
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน และให้
ครูกบั นักเรียนสามารถใช้ Digital Content
ในการเรียนรู้ทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษา และควรมีหน่วยงานกลางในการควบคุมคุณภาพสื่อดิจิตอล โดยให้อำานาจสถานศึกษาเป็น
ผู้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน รวมทั้งจัดทำามาตรฐานวิชาชีพครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีและ
วัดผล โดยอาศัยสัมฤทธิผลของผูเ้ รียนเป็นหลัก ขณะนีส้ าำ นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอยูร่ ะหว่างการ
หารือถึงแนวทางการจัดทำาสือ่ การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนาและจัดทำาคูม่ อื ฝึกอบรมครู ตลอดจนการนำาเนือ้ หาสาระเพือ่ บรรจุในคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) และเชือ่ มโยงเครือข่ายการจัดระบบ Cloud System เพือ่ ส่งเสริมการใช้ ICT ให้เข้าถึงสือ่ การสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
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 ยุทธศ�สตร์ก�รสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อสร้�งทุนปัญญ�ของช�ติ : ควรสร้าง
ความร่ ว มมื อ และเชื่ อ มโยงระบบเครื อ ข่ า ยของหน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ที่ มี ภ ารกิ จ ด้ า นการวิ จั ย
ทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องมีการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยทางการศึกษา รวมทั้ง
สร้างกลไกในการเผยแพร่งานวิจัยให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในระดับตำ่ากว่าอุดมศึกษาควรสนับสนุน
งานวิจัยในระดับสถานศึกษา และเน้นการปรับปรุงคุณภาพของงานวิจัยให้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่ม
สัดส่วนการวิจัยเพื่อชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรส่งเสริมให้ครูทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และผลงานสร้างสรรค์ของครู โดยจัดตั้งหน่วยงานเพื่อการวิจัยสำาหรับ
สาขาที่จำาเป็นและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในทุกมหาวิทยาลัย
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 ยุทธศ�สตร์ก�รเพิ่มขีดคว�ม
ส�ม�รถของทรัพย�กรมนุษย์เพือ่ รองรับ
ก�รเปิดเสรีประช�คมอ�เซียน : ควรเน้น
การผลิตกำาลังคนเพือ่ รองรับอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต โดยใช้
STEM Education โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ที่ไทยติดอันดับโลก อุตสาหกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่ม เช่น ส่งเสริมไทยเป็นสถานที่จัดประชุมนานาชาติ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การแพทย์ ฯลฯ
และใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียน ควบคู่ไปกับการ
เชื่อมโยงการคมนาคม หรือ Connectivity รวมถึงปรับเปลี่ยนคุณลักษณะประชาคมไทยให้รัก
การเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ โดยควรมีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็น
ประชาคมโลกหรือ Global Citizenship ควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ ควรจัดทำาหลักสูตรอาเซียน
ศึกษาที่ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของอาเซียนในเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมสันติสุขในภูมิภาค
ทั้งนี้ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้นำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
ประชุมและผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาประมวลและสรุปผลประกอบการปรับปรุง (ร่าง)
ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจนยิ่งขึ้น และนำาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นานาทัศนะจ�กกูรูด้�นก�รศึกษ� กับก�รถกเข้ม
ร่�ง “ยุทธศ�สตร์ก�รศึกษ� ฯ”

น�ยพงศ์เทพ เทพก�ญจน�
รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ระเทศไทยทุ่ ม เทงบประมาณเพื่ อ การศึ ก ษาเป็ น ลำ า ดั บ ต้ น ๆ
ของโลก แต่ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของไทยยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ น่ า พอใจ
จึ ง ต้ อ งย้ อ นกลั บ มาคิ ด ว่ า เด็ ก ไทยเรี ย นในสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ห รื อ
มีความจำาเป็นหรือไม่ การศึกษาต้องสอนเรื่องการสร้างคน สร้างชาติ
ต้องทำาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และไม่ควรนำาการเมืองมาใช้ในเรื่อง
การศึกษา แต่ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำา และยินดีที่ สกศ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ขึ้น เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วน อยากฝากว่าการศึกษามีหลายเรื่อง แต่ผู้ที่ได้รับ
การศึกษาต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพของสมอง คือ การพัฒนาตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์ เมื่อโตขึ้นก็สามารถพัฒนาสมองด้วยการนั่งทำาสมาธิ การออกกำาลังกาย เป็นการพัฒนา
ควบคู่กับกายและใจ
เรื่องที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำาคัญคือ เรื่อง “การปฏิรูปหลักสูตร”
ต้องทบทวนว่าเด็กเรียนอะไร เรียนอย่างไร เรียนทำาไม ต้องรู้โครงสร้าง รู้รายละเอียดให้
ชัดเจน เนื้อหาบางเรื่องเก่าไป เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่สำาคัญคือต้องรู้วิธีที่จะ
หาความรู้ ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ ได้แสดงออก ต้องรู้จักแลกเปลี่ยน
มิใช่รับฟังเพียงอย่างเดียว การที่ครูไทยเป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียว โดยนักเรียนไม่ได้
แลกเปลี่ยน นอกจากจะทำาให้เด็กไม่ได้ฝึกคิดวิเคราะห์แล้ว ครูผู้สอนก็มีความรู้เท่าเดิม เพราะ
ไม่ได้เกิดมุมมองใหม่ๆ ไม่เหมือนการสอนในต่างประเทศ ที่นักเรียนต้องอ่านหนังสือมาก่อน
แล้วมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนในห้อง ซึ่งวิธีนี้นอกจากนักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ครูก็ได้
พัฒนาเพราะได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายของเด็ก ในยุคปัจจุบันจะเห็นว่าข้อมูลข่าวสาร
มีเป็นจำานวนมาก การค้นหาทำาได้ไม่ยาก แต่สิ่งที่สำาคัญคือต้องสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ว่า
ควรเชือ่ ถือข้อมูลใด ดังนัน้ นอกจากปฏิรปู หลักสูตรแล้วต้องปรับวิธกี ารเรียนการสอนเพือ่ ให้เด็ก
รู้จักใฝ่หาความรู้และรู้จักคิดวิเคราะห์
เรือ่ งสำาคัญอีกเรือ่ งหนึง่ ทีต่ อ้ งคำานึงถึงคือ เรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำานึกประชาธิปไตย
คนเรามีความรู้ มีร่างกายแข็งแรง การมีไอคิวดีไม่เพียงพอ ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีอีคิวดี คือ ต้องรู้จักทำางานเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมด้วย สิ่งเหล่านี้เกิด
ขึ้นได้จากวิธีการปลูกฝังจากระบบการสอน ดังเช่น เด็กญี่ปุ่น รู้จักทำาเพื่อส่วนรวม เพราะใน
โรงเรียนฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ เช่น ให้เด็กผลัดกันทำาความสะอาดห้อง จัดโต๊ะ
ตักอาหารให้เพื่อน เด็กจะมีจิตสำานึกเรื่องส่วนรวม เป็นการสอนให้รู้จักหน้าที่พลเมือง
ด้วยการปฏิบตั ใิ ห้เป็นอุปนิสยั ปลูกฝังด้วยการกระทำา ซึง่ ยุทธศาสตร์การศึกษาควรเน้นในเรือ่ งนีด้ ว้ ย
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ณภาพการศึกษา มักจะมีคนกล่าวเสมอว่า นักเรียน นักศึกษาเรียน
แล้วอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ บ้างโทษครูผู้สอน บ้างโทษตำารา แท้จริง
แล้วเป็นอย่างไร เรือ่ งของครู กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำาคัญในเรือ่ ง
ของคุณภาพชีวติ ความก้าวหน้า ตลอดจนภาระหนีส้ นิ ครู เรือ่ งใบประกอบ
วิชาชีพครูที่จะเปิดกว้างให้สายอาชีพอื่น เช่น วิศวกร แพทย์ สามารถเข้า
มาเป็นครูได้หรือไม่ เรื่องอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทำาอย่างไรจะมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย
เมือ่ จบแล้วสามารถมีงานทำาได้ทนั ที การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรัฐได้จดั ระบบอินเทอร์เน็ต
ไร้สายความเร็วสูง ช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนทางไกล เรื่องของการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะต้องเตรียมเด็กและประชาชนอย่างไร โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่
ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมในการ
เป็ น เมื อ งแห่ ง การศึ ก ษา ทำ า อย่ า งไรจะให้ เ ป็ น Hub ทางด้ า นการศึ ก ษาในภู มิ ภ าค
เพราะเรื่องของการศึกษาไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการเพียงหน่วยงานเดียวจะทำาได้สำาเร็จ
จึงอยากได้ข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ยุทธศาสตร์การศึกษามีความสมบูรณ์

ดร.ศศิธ�ร� พิชัยช�ญณรงค์
เลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
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ลกได้เปลีย่ นแปลงไปโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพราะฉะนัน้
การศึกษาจึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องตาม
การเปลี่ยนแปลงของโลก เจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่จัดทำายุทธศาสตร์
การศึกษาล้วนมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน หน้าที่ของ OECD คือ
ช่วยประเทศสมาชิกและประเทศที่สนใจ สำาหรับประเทศไทยแม้ไม่ได้
เป็นสมาชิก แต่ได้เข้าร่วมทดสอบในการวัดผล PISA ซึ่ง OECD รับผิดชอบอยู่ และ OECD
จะเข้ามาร่วมงานกับกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลไทย โดยให้ข้อแนะนำาที่เป็นประโยชน์
ในเรื่องการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทย
สูงขึ้น

Mr.Richard YELLAND
Head of Policy Advice and Implementation
Division in the Directorate for Education, OECD, Paris

ดร.โอฬ�ร ไชยประวัติ
ที่ปรึกษ�น�ยกรัฐมนตรี
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ธีการสอนของครูปัจจุบันเกือบ ๑๐๐ % สอนตามตำารา ทำาให้เด็ก
ขาดภาวะผู้นำา และเด็กยุคใหม่ควรได้เรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง
ควรจั ด สรรแท็ บ เล็ ต และอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ ใช้ เ พื่ อ ให้ มี
โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และในการสร้างสังคมฐานความรู้
(Knowledge - based society) ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้
นักเรียนจะต้องผ่านการประเมิน PISA ในระดับ ๑ ใน ๒๐ (จาก ๖๐ ประเทศ) ซึ่งตั้งเป้าไว้
ว่าภายใน ๖ ปี นักเรียน นักศึกษาของเราสามารถไปศึกษาต่อและทำางานได้ทุกประเทศใน
AEC หรือในโลก
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการเรียนรู้คือ ภาระของครูที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือ
จากงานสอน จำานวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงกับวุฒิ ขาดทักษะทางด้านไอที นอกจากนี้
คนรุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณความเป็นครู ส่วนครูเก่าก็ไม่ปรับตัว และยังพบว่าครูไทยในปัจจุบัน
สอนหนัก เด็กเรียนมากขึ้น ครูขาดอิสรภาพในการจัดการเรียนการสอน
ดังนั้น วิธีที่จะส่งเสริมการทำาหน้าที่ของครูให้เกิดประสิทธิภาพก็คือ จะต้องมีการอบรม
แลกเปลีย่ นและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ พัฒนาครูให้มที กั ษะในด้านไอที และควรเพิม่ ฝ่ายธุรการ
เพื่อลดภาระครูผู้สอน ลดชั่วโมงการเรียนของเด็กและการสอนของครูลง ปลดล็อกโรงเรียน
ขนาดเล็ก ปรับการประเมินวิทยฐานะ รวมไปถึงการพัฒนาภาษาที่ ๒ และที่ ๓ เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
ในด้านการพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีระดับมัธยม สิ่งที่ต้องทำาคือการพัฒนาครู
โดยสนับสนุนครูในฐานะผู้สนับสนุนการเรียนรู้มากกว่าผู้รู้ ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต แท็บเล็ต
พีซี การสอนผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ส่วนการพัฒนานักเรียนจะต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
เสมือนสถานการณ์จริง เตรียมการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่การทำางานและการพัฒนาทักษะชีวิต
การเรียนรู้โดยการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ผ่านแท็บเล็ต พีซี สื่อการสอนจะต้องปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างครูกับนักเรียน ส่วนโรงเรียนจะต้องมีแท็บเล็ตช่วยในการเรียนการสอน มีการตรวจสอบ
wii และเครือข่ายต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานในโรงเรียน นอกจากนี้จะต้องร่วมมือ
กับผู้ปกครองสร้างความเข้าใจการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้
ที่บ้านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในรูปแบบโครงการและ
Constructionism
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ระเทศไทยยังขาดกำาลังทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีกมาก ดังนัน้ การเพิม่ ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของแรงงาน
จะต้องนำาแนวคิดนโยบายการศึกษาชาติที่เรียกว่า STEM Education
มาใช้ โดยเฉพาะในกลุ่ม ๖ ใน ๘ อาชีพ ของ AEC โดยบูรณาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ให้กระจายทั่วประเทศ
เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ภาคการผลิตและผู้ประกอบการ เช่น การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
หรือธุรกิจใหม่ๆ โดยเชื่อมโยงการเรียนและการประกอบอาชีพผ่านโครงการและการให้ทุน
การศึกษา เมือ่ จบการศึกษาสามารถเข้าสูต่ ลาดแรงงานตรงตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ
ส่วนผู้ประกอบการก็สามารถระบุคุณสมบัติของแรงงานที่ตนต้องการได้ นอกจากนี้ควรจัดให้มี
Stem Academy ประจำาจังหวัดเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้เชี่ยวชาญของ สสวท. หรือผู้เชี่ยวชาญ
ในอุตสาหกรรมต่างๆ มาแนะนำาให้ความรู้แก่ครูวิทย์ - คณิต นักเรียนหรือผู้มีความสามารถ
พิเศษและประชาชน และควรจัดตั้ง STEM เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ตและ
ร้านสะดวกซื้อ

ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬ�วัฒนฑล
ประธ�นกรรมก�รสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
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ารพัฒนาระบบอาชีวศึกษาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากำาลังคน
ในระดับชาติและระดับจังหวัดและเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้าย
แรงงานในประชาคมอาเซียน และต้องพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ
ที่เชื่อมโยงกับฐานอาชีพที่กำาหนดโดยสมาคมวิชาชีพ การจัดการเรียนรู้
ร่วมกับสถานประกอบการในระบบทวิภาคี การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวติ การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน ส่วนยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่คน
ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เช่น การเทียบโอนประสบการณ์และผลการเรียน แต่จะ
ต้องพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิผลของการเทียบโอนประสบการณ์และผลการเรียน (APL)
เช่น ประสบการณ์ชีวิต การทำางานและการอบรม รวมถึงการเข้าสู่การศึกษาในระบบ เพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน ส่วนการปฏิรูปครูจะต้องยกฐานะวิชาชีพให้เป็น
วิชาชีพชัน้ สูง ในส่วนของการวิจยั และพัฒนา เน้นการวิจยั และพัฒนาจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และ
สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหลายสู่อาเซียนมาร์เก็ตได้

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธน�พิทักษ์
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

พ่

อแม่ส่วนใหญ่เมื่อลูกสอบเรียนต่อเมืองนอกได้ สอบชิงทุนได้
หรือได้เกรดดีๆ มักจะชมว่าลูกเก่ง ฉลาด แต่ถ้าเด็กสอบตก
ก็จะโทษระบบการศึกษาหรือสถานศึกษา เพราะประเทศไทยยังไม่มี
ฐานข้อมูลรวมหรือหน่วยงานกลางของประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นแค่
สถิติซึ่งมีไว้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น

ศ�สตร�จ�ย์พิเศษ ดร.ภ�วิช ทองโรจน์
ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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ากการจัดลำาดับนานาชาติพบว่าลำาดับการศึกษาของประเทศไทย
ตกตำ่าลงเรื่อยๆ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ก็ตกลงมาเป็นลำาดับ โดยสาเหตุเพราะโครงสร้างหลักของสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านวิชาการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำาคัญตกตำ่าลง จากการจัดลำาดับ
การศึกษาไทยอยูใ่ นลำาดับที่ ๕๒ วิทยาศาสตร์ลาำ ดับที่ ๔๐ เทคโนโลยีลาำ ดับ
ที่ ๕๐ ซึ่งเป็นการจัดโดยดูภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้คุณภาพเด็กไทยตำ่าลง สะท้อนได้ว่า
ควรจะจัดการเรื่องการศึกษาอย่างจริงจัง ขณะที่ข้อบกพร่องของนโยบายเรียนฟรีมีหลาย
ประการต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอ ส่งผลให้ต้องเรียกเก็บเงินเด็ก
ภายหลัง ระบบการจัดการศึกษาบกพร่อง ปัญหาเหล่านี้ต้องนำามาสู่การทบทวน โดยการ
ให้อิสระแก่ผู้ปกครองในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนเอง ให้มีบัตรเครดิตด้านการศึกษา
ส่วนการแจกแท็บเล็ตต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนกว่านี้
เรื่องการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต้องหาวิธีในการเปลี่ยนปัญญาให้เป็นทุน เช่น
เรื่องกองทุนตั้งตัวได้ คือ ต้องสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้ใช้ความรู้ นวัตกรรมที่เรียนมา
เปลี่ยนมาเป็นทุน เพื่อนำาไปสู่การเป็นกลไกทางเศรษฐกิจ ควรหาโครงการที่มารองรับนโยบาย
เรื่องคุณภาพและโอกาสต้องมีการทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
รวมทั้งปรับระบบการเรียนการสอนด้วย
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ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง
ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร (น�ยศักด� คงเพชร)
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อให้ปรับวิธีการเขียนโดยภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ควรมีจุดเน้น
ที่ชัดเจน เมื่ออ่านแล้วเข้าใจได้ตรงกัน ไม่ต้องตีความ พันธกิจ
ควรเขียนให้ครอบคลุมครบทุกระบบการศึกษาในประเทศไทย ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นไปที่การศึกษาในระบบ ยังคงขาดการกำาหนดพันธกิจที่เกี่ยวกับ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เป้าหมาย ควรวาง
เป้าหมายที่เป็นไปได้ อาทิ การกำาหนดสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ : ผู้เรียนสายอาชีวศึกษา เป็น
๔๕ : ๕๕ ไม่สามารถเป็นไปได้จริงในระดับปฏิบัติ รวมถึงในการกำาหนดค่าเป้าหมายต่างๆ
ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์การศึกษาควรมีงานวิจัยหรือแหล่งที่มารองรับค่าเป้าหมายที่กำาหนดขึ้น
ส่วนยุทธศาสตร์การเพิม่ ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน ควรมุง่ เน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผเู้ รียนในด้านความมัน่ คง การค้าขาย
ตลาดแรงงานให้มากขึ้น นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษา

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะว�ทิน
คณะครุศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
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ลักการทำาแผน ต้องเขียนในสิ่งที่ต้องการทำา และทำาในสิ่งที่เขียน
ไว้ และควรเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ประเด็นทีม่ กี ารกำาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น
ความเป็นธรรมในสังคม สังคมผู้สูงอายุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเชื่อมโยงกับภูมิภาค (ASEAN, ASEAN plus 3, ASEAN plus
6, APEC) ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ อุปสงค์ (demand) และอุปทาน
(supply) การทำามาหากิน การพัฒนาแรงงาน

ดร.ธ�นินทร์ ผะเอม
รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
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วยกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจน
การเกิ ด นวั ต กรรมของวิ ท ยาการโลกที่ มี ค วามเป็ น พลวั ต สู ง แผนยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ศึ ก ษาของประเทศจะต้ อ งทั น ต่ อ สภาวการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นการศึ ก ษา นโยบาย
ของรั ฐ บาลในปั จ จุ บั น รวมถึ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ดังนั้น สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเห็นความจำาเป็น
และประโยชน์ของการมีแผนการศึกษาแห่งชาติ จึงจัดทำาโครงการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ขึ้น โดยนำาแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมมาเปรียบเทียบ
กับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
และเห็นว่าหลายๆ เรือ่ งต้องมีการปรับปรุง อาทิ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ในแผนเดิมไม่ได้กล่าวถึง
มากนัก เพราะมุ่งสอนเฉพาะในห้องเรียน แต่ขณะนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก การศึกษาที่ใช้ระบบ IT
ผ่านโทรศัพท์มือถือ ผ่านแท็บเล็ต ได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในแผน เช่น
การจัดการศึกษาในภาคใต้ การผลิตสินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งการเรียนการสอนจะต้องนำาไป
สู่กระบวนการเรียนรู้ นำาไปสู่วิสาหกิจชุมชน ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องคำานึงถึงทั้งเรื่อง
คุณภาพการศึกษา โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
และการก้าวไปสู่ประชาคมโลก
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ในการดำาเนินการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติฯ นั้น สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได้ระดมความคิดเห็นในวงกว้างจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อนำา
ข้อคิดเห็นอันมีประโยชน์เหล่านั้นมาปรับปรุงให้แผนการศึกษาแห่งชาติฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
และครอบคลุมทั้ง ๓ วัตถุประสงค์ ดังนี้
• พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา การเรียนรู้ และความเป็นพลเมือง
• พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม
ภูมิปัญญา นวัตกรรมและการเรียนรู้

กรอบและทิศทาง
การวิจัยทางการศึกษาของประเทศ
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
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ารศึกษามีความสำาคัญในการ
พัฒนาชีวิต หลายประเทศ
ที่พัฒนาแล้วมีความเชื่อว่าการศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเท่านัน้ ทีจ่ ะพัฒนาประเทศได้
การศึกษาที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะทำาให้
ลูกหลานของเขาประสบความสำาเร็จ
ในชีวิต จึงต้องปรับปรุงการศึกษาให้มี
คุณภาพ การพัฒนาการศึกษาทำาได้หลายวิธี การวิจัยเป็นวิธีหนึ่ง เป็นวิธีการค้นหาความจริง ค้นหาวิธี
ทำาให้สาำ เร็จด้วยการใช้ความคิดเป็นหลัก การวิจยั จึงเสมือนเครือ่ งมือก่อให้เกิดปัญญาของมนุษย์ เป็นกลไก
หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนำาไปสูก่ ารสร้างทุนปัญญาของชาติ เป็นพลังขับเคลือ่ นการพัฒนา
การศึกษาของประเทศให้บรรลุผลสำาเร็จตามจุดมุ่งหมายของนโยบายรัฐบาล ผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
ก็คือ นวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นองค์ความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา
รวมถึงข้อเสนอแนะที่นำาไปสู่การจัดทำานโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ให้ทดั เทียมกับมาตรฐานสากล มีการเชือ่ มโยงกับมิตทิ างเศรษฐกิจ สังคม ภาคการผลิตและภาคบริการต่างๆ
สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ได้จริง อันจะช่วยให้การศึกษามีคุณภาพ คนไทยมีคุณภาพ
และเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
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การผลักดันประเทศให้สามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีและนำาไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง คณะรัฐมนตรี โดย ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี จึงได้กาำ หนดนโยบายเกีย่ วกับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการระดมสรรพกำาลัง
เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมและทุนปัญญาของชาติด้วยการจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสำาหรับสาขาวิชาที่จำาเป็น พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติ
โดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบัน
อุดมศึกษา ประกอบกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ
เทพกาญจนา) ได้มอบนโยบายว่า ให้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางการศึกษาในการขับเคลื่อน
นโยบายการศึกษาของชาติเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาให้กับคนไทยทุกเพศทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทัดเทียมกัน รวมทั้ง
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งทุ น ปั ญ ญาของชาติ ที่ จ ะนำ า
ไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาด้ า นการวิ จั ย ทางการศึ ก ษาที่ สำ า คั ญ ๆ พร้ อ มทั้ ง ได้ เ น้ น ยำ้่ า ประเด็ น สำ า คั ญ
๓ ประการใหญ่ ๆ คื อ (๑) การวิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษายั ง ขาดกรอบและทิ ศ ทางสำ า คั ญ ที่
ตอบสนองและนำาไปผลักดันให้บรรลุผลสำาเร็จตามจุดมุ่งหมายของนโยบายด้านการศึกษาชาติ
(๒) ต้องมีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทางการศึกษา ทั้งที่เป็นองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาใหม่ๆ อีกทั้งการวิจัยควรมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และการนำาสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาด้วย และ (๓) ควรมีการเชื่อมโยงและสร้าง
ความร่วมมือในระบบเครือข่ายของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับเพื่อใช้ประโยชน์ของโครงสร้าง
พื้นฐานและทรัพยากรด้านการวิจัยร่วมกัน
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จากการสังเคราะห์เนื้อหาสาระและข้อค้นพบของงานวิจัยในเชิงคุณภาพ พบว่า มีทั้งองค์ความรู้
นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษาใหม่ๆ มากมาย แต่ยังขาดการสนับสนุนให้มีการนำา
ไปสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ดังนั้น สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเห็นสมควรให้มี
“ก�รพัฒน�กรอบและทิศท�งก�รวิจัยท�งก�รศึกษ�ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)” ขึ้น
โดยรวบรวมและสังเคราะห์ผลงานวิจัยทางการศึกษาในฐานข้อมูลงานวิจัยของสำานักงานฯ ตามประเด็น
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลทั้ง ๗ ประเด็น จัดประชุมระดมความคิดเห็นใน ๔ ภูมิภาค เพื่อนำามา
จัดทำาการพัฒนากรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) เพื่อให้
บุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาและทีเ่ กีย่ วข้องได้ใช้เป็นเครือ่ งมือกำาหนดการทำาวิจยั เพือ่ พัฒนาการศึกษา
ให้เกิดความเป็นเอกภาพและไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการสร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือของ
องค์กรทางการศึกษาและภาคีในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้กรอบและทิศทางการวิจยั ทางการศึกษาของ
ประเทศ เพือ่ สนับสนุนการดำาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล อีกทัง้ เพือ่ นำาผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ในการกำาหนดนโยบาย การวางแผน และการตัดสินปัญหาหรือการวินิจฉัยสั่งการของ
ผู้บริหารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งการขับเคลื่อนการนำาผลการวิจัย องค์ความรู้และ
นวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษา
นอกจากนี้ ยังเป็นการเร่งผลักดันนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญา
ของชาติ ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ
เทพกาญจนา) ที่ให้ความสำาคัญกับการวิจัยว่า “เป็นเรื่องสำาคัญมากในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
เพราะเป็นกระบวนการสร้างปัญญาให้แก่มนุษย์
หากนำาผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาสนับสนุนและ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน และรวมพลังนำามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาของไทยให้บรรลุผลตามนโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐบาลทีม่ งุ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงดีขนึ้
ทัง้ คุณภาพระบบการศึกษาไทย การสร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้แก่คนไทยอย่างเสมอภาค
และเป็ น ธรรม รวมถึ ง การปฏิ รู ป คุ ณ ภาพครู
โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทัดเทียมกับ
นานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน”
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การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางด้านการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ มาพัฒนาการดำาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในทุกระดับและประเภทการศึกษา
ทั้ง ๗ ประเด็นหลัก โดยมีกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ เป็นเครื่องมือกำาหนด
ส่งเสริม สนับสนุนการดำาเนินการวิจัยทางการศึกษาในอนาคตที่ตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษา โดย
คำานึงถึงความต้องการใช้ประโยชน์ของวิทยาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ๆ จากผลงาน
วิจัยทางการศึกษา เพื่อการสร้างสังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและความเชื่อมโยงสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หากดูนโยบายด้านการศึกษาทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่า การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างทุนปัญญาของชาติ ถือเป็นกลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนำาไปสู่การสร้างทุนปัญญา
ของชาติ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้บรรลุผลสำาเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
นโยบาย จากการรวบรวมงานวิจัยที่มีคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยของสำานักงานฯ ใน ๑๐ ปี
ทีผ่ า่ นมา รวมถึงงานวิจยั จากหน่วยงานการศึกษาใน
ทุกระดับและประเภทการศึกษาทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้
นำาเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจยั ทางการ
ศึกษาระดับชาติ ที่สำานักงานฯ เป็นเจ้าภาพหลัก
ทั้งหมดเป็นงานวิจัยที่ผ่านกระบวนการพิจารณา
ของผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมได้ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
จำานวนทัง้ สิน้ ๑,๓๖๒ เรือ่ ง และนำามาจัดอันดับตาม
นโยบายของรัฐบาลใน ๗ ประเด็นหลัก โดยเพิม่ เติม
ประเด็นเรือ่ งการศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
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ผลงานวิจยั สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มสภาวการณ์ปจั จุบนั ของการวิจยั ทางการศึกษาว่า มีงานวิจยั ที่
สนับสนุนการดำาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรปู
ระบบความรูข้ องสังคมไทยมากเป็นอันดับ ๑ ถึงร้อยละ ๕๐.๕๑ ชีใ้ ห้เห็นว่านักวิจยั และหน่วยงานวิจยั ทางการ
ศึกษาและทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสถาบันทางการศึกษาทุกระดับได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รองลงมาอันดับ ๒ เป็นงานวิจยั ด้านการสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา ร้อยละ ๒๒.๗๖ และอันดับ ๓
คือด้านการปฏิรูปครู ร้อยละ ๑๓.๕๑ แต่หากพิจารณาแล้วยังมีเรื่องที่ต้องดำาเนินการ เร่งรัด
ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจยั ให้มากขึน้ เพือ่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เนือ่ งจากยังมีงานวิจยั น้อยมาก
ในเรื่องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน มีเพียงร้อยละ
๔.๖๓ การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร้อยละ ๓.๖๗ การเพิ่มขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ร้อยละ ๒.๗๒ การวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้าง
ทุนทางปัญญาของชาติ ร้อยละ ๑.๔๗ และการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ การสนับสนุน
การวิจัยต้องสอดรับกับความต้องการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของงานวิจัยและต้องตอบสนองนโยบาย
การพัฒนาการศึกษาและพัฒนาประเทศด้วย สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงให้ความสำาคัญ
ในการพัฒนากรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ โดยเน้นความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ และยุทธศาสตร์การศึกษา
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เพือ่ ใช้เดินหน้าขับเคลือ่ นการดำาเนินการ
วิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการศึกษาของไทยให้เป็นไป
ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
จากข้อเสนอทีไ่ ด้จากการประชุม
สำ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ จึงประสานความร่วมมือกับสำานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้มีการบรรจุกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และมาตรการดำาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และยึดเป็นกรอบในการพิจารณาส่งเสริม
สนับสนุน และขับเคลื่อนการจัดสรรงบประมาณดำาเนินการวิจัยของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา เพือ่ สนองตอบยุทธศาสตร์วจิ ยั และพัฒนาการศึกษาเพือ่ สร้างทุนปัญญาของชาติ
พร้อมทั้งจัดทำาบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเพื่อพัฒนาและดำาเนินงานยุทธศาสตร์การวิจัย
ด้านการศึกษา และขับเคลือ่ นกรอบและทิศทางการวิจยั ทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการพัฒนาการศึกษาของประเทศตามจุดมุง่ หมายของนโยบายการศึกษา
ชาติในทุกระดับและประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยกำาหนดประเด็นวิจัยสำาคัญทางการศึกษา
ของประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว แนวทางความเชื่อมโยงของเครือข่ายวิจัยทางการ
ศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับพื้นที่จนถึงระดับชาติ เน้นการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย
ลงในระดับพื้นที่ รวมถึงการใช้ประโยชน์และผลักดันให้มีการนำาผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติได้จริงและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งให้เกิดแผนการวิจัยในแต่ละประเด็นวิจัยอย่างต่อเนื่อง
การดำาเนินการขับเคลือ่ นกรอบและทิศทางการวิจยั ทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
สู่การปฏิบัติ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต้องเร่งดำาเนินการในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
วิจัยทางการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยเน้นการสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบหลากหลาย รวมทั้งส่งเสริม
บทบาทของหน่วยงานการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาในทุกสังกัด ชุมชนและสังคม
ในการวิจัยและพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวเป็นชุมชนนักวิจัยมืออาชีพ
และสร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้และการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาตาม
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล เพื่อการพัฒนาทุนปัญญาของมนุษย์และของประเทศอย่างยั่งยืน

นานาทัศนะ
จ�กก�รเสวน�กรอบและทิศท�งก�รวิจัย
เพื่อขับเคลื่อนนโยบ�ยรัฐบ�ล

ก

ารวิจัยจะต้องสัมพันธ์กับการดำาเนินการทางการศึกษา
ซึ่งที่ผ่านมามีการลองถูกลองผิดมาก ดังนั้น การวิจัยเพื่อ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลจึงเป็นทิศทางที่ถูกต้อง เพราะเป็น
นโยบายที่ตั้งบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ สำาหรับกรณีที่ไทย
ไม่ค่อยนำาผลการวิจัยไปใช้นั้น ไม่มีการวิจัยในประเด็นปัญหา
ที่เกิดขึ้น จึงต้องใช้วิธีนั่งเทียน ขณะเดียวกันงานวิจัยที่มีอยู่
ยังไม่มีคุณภาพ หรือเชื่อถือไม่ได้ ดังนั้น เราจำาเป็นต้อง
ดำาเนินการทั้ง ๒ ด้านไปพร้อมๆ กัน

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้�น
น�ยกสม�คมวิจัยสถ�บันและพัฒน�อุดมศึกษ�
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ก

ระทรวงศึกษาธิการให้ความสำาคัญกับการใช้งานวิจัย
ทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของ
รัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับประชาชน แต่มีผลงานวิจัยสรุปว่าเงินเดือนครูที่สูงขึ้น
ไม่ได้หมายความว่าครูจะสามารถสอนได้ดีขึ้น ซึ่งจากการ
จั ด อั น ดั บ ทางการศึ ก ษาของสถาบั น ต่ า งๆ ได้ แ ก่ PISA
OECD IMD IEA ประเทศไทยถู ก จั ด อั น ดั บ อยู่ ใ นระดั บ ล่ า งและมี ค่ า เฉลี่ ย ที่ ตำ่ า มาก
ทีน่ า่ ตกใจคือ ผลของ World Economic Forum (WEF) หรือการจัดลำาดับการศึกษาในอาเซียน
ปรากฏว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย อยู่ในลำาดับที่ ๖ ยิ่งไปกว่านั้นในระดับอุดมศึกษา
อยูใ่ นลำาดับที่ ๘ การวางรากฐานการศึกษาเพือ่ อนาคต จำาเป็นต้องอาศัยการวิจยั ทางการศึกษา
เพราะการพัฒนาคุณภาพจำาเป็นต้องมีองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่างๆ ทำาให้ครู
ได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การแก้ไขปัญหาการเรียน
การสอน สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับวิชาชีพครู

ก

ระทรวงศึกษาธิการต้องหลอมรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
สู่ระดับกลางทั่วประเทศยกเว้นพื้นที่ชายแดน ส่งเสริม
ให้ทุกโรงเรียนเป็น Dream school มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
สร้ า งอาคารสอนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ภาษา
อังกฤษ ขยายผลไปทุกจังหวัดโดยเรียนผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์
หรือแท็บเล็ตได้ทันที ตั้งโรงเรียน Cyber school และส่ง
ผ่านไปยังสถานีทุกจังหวัด เรียนจากทีวี วิทยุ โทรทัศน์ ไอแพ็ต โดยให้ตั้งห้องเรียนใน
ครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนได้ในยามวิกฤติโดยไม่ต้องมาโรงเรียน
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ศ�สตร�จ�รย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
กรรมก�รสภ�ก�รศึกษ�

จุ

ดเน้นงานวิจัยจะต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่มีกำาลังเข้ามา
ร่วมสร้างและพัฒนาคนให้มขี ดี ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพือ่ รองรับการพัฒนาประเทศในอีก ๑๐ ปีขา้ งหน้า
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รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑ� พรหมบุญ
กรรมก�รมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� ฯ

ง

านวิจัยด้านการศึกษาจะต้องเป็นงานวิจัยเชิงรุก คือทำาวิจัย
เสร็จแล้วให้นำาผลวิจัยส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ทราบข้อมูล และเผยแพร่สื่อมวลชน เพื่อให้ผลการวิจัย
มีส่วนในการกำาหนดนโยบายทางการเมือง รวมถึงวิจัยผลที่
เกิดขึน้ จากการเมืองว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การวิจยั นโยบาย
ด้านการศึกษาของพรรคการเมืองต่างๆ ว่ามีผลดี - ผลเสียอย่างไร
การเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบ่อย รวมถึงการสั่งการว่ามีผลอย่างไรต่อ
การศึกษา เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการวิจัยในเรื่องนี้

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะว�ทิน
คณะครุศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ต้

องเพิ่ ม งานวิ จั ย ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษา
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยที่สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ซึ่งมีงานวิจัยดีๆ เข้าไปเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่ระดับ
องค์กร ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ สถานศึกษา กระบวน
การเรียนการสอน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ได้

น�ยสมหม�ย ป�ริจฉัตต์
รองประธ�นกรรมก�รบริษัท มติชน จำ�กัด (มห�ชน)

ทิ

ศทาง ๔ ไม้ผลัด ๒ คานงัด ซึง่ ๔ ไม้ผลัด หมายถึง การศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จะต้องวางรากฐานสำาคัญของชีวิต
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องสอนการอยู่ในสังคม การเป็นสมาชิก
สังคมทีด่ ี มีสมรรถนะพืน้ ฐาน รัฐจะต้องจัดการศึกษาให้เท่าเทียม
และทั่วถึง การอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อการมีงานทำาตาม
บริบทของสังคม และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ การพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง สำาหรับ ๒ คานงัด ได้แก่ การกระจายอำานาจและระบบสนับสนุนงบประมาณ

ดร.อมรวิชช์ น�ครทรรพ
ที่ปรึกษ�ด้�นวิช�ก�ร สสค.

77
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

น�งพรนิภ� ลิมปพยอม
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ค

วรให้ความสำาคัญกับการปฏิรปู ครู ได้แก่ ๑) ปฏิรปู การผลิต
ครูให้มคี ณ
ุ ภาพทัดเทียมกับนานาชาติ ๒) สร้างแรงจูงใจให้คน
เรียนดีและมีคณ
ุ ธรรมเข้าสูว่ ชิ าชีพครู ๓) ขจัดปัญหาการขาดแคลน
ครูในสาระวิชาหลัก และจัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน
๔) จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครู
อย่างต่อเนื่อง ๕) ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู
๖) พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ ๗) แก้ปัญหาหนี้สินครู
โดยการพักชำาระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ และ ๘) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การกระจายครู นอกจากนี้ ควรส่งเสริมเรื่องครูคืนถิ่นและการบริหารจัดการครูให้เหมาะสม
กับโรงเรียน

ส
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ำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้ความสำาคัญกับ
งานวิจัย โดยเมื่อมองในภาพใหญ่ของงานวิจัยจะต้อง
พิจารณาจากสภาวิจัยเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นภาพย่อยลงมา สกศ.
จะเป็นหน่วยประสานงานกลางทีจ่ ะเชือ่ มโยงระหว่างหน่วยงาน
ทางการศึกษาต่างๆ ปัจจุบันมีครู อาจารย์จำานวนมากที่ทำา
ผลงานและทำางานวิจยั ทีน่ า่ สนใจหลากหลาย ถ้าสามารถนำางาน
วิจยั ทัง้ หมดมาเชือ่ มโยงกันได้ จะเห็นภาพงานวิจยั ทางด้านการศึกษาเป็นวงกว้างและสามารถ
สื่อถึงกันได้ ปัญหาหนึ่งที่กล่าวถึงกันมากเกี่ยวกับการวิจัย คือ ผู้วิจัยจะทำาวิจัยตามที่ตน
สนใจ แต่ทำาแล้วไม่ได้ใช้ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะนักวิจัยอาจจะไม่ทราบว่าภาครัฐต้องการใช้วิจัย
ในเรื่องอะไร แต่ ณ วันนี้ รัฐบาลมีแนวนโยบาย ๗ ประเด็น ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้
ความสำาคัญกับเรื่องงานวิจัยเป็นอย่างมาก ถ้านักวิจัยสามารถทำาวิจัยให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายทั้ง ๗ ก็จะมีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนในงานวิจัยนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น และงานวิจัย
นั้นก็ยังสามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย
ที่ผ่านมา สกศ. ได้รวบรวมงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด
๑,๓๖๒ เรื่อง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคุณภาพการศึกษา
การสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา ไม่มีเรื่องของครูและการใช้เทคโนโลยีไอที
เท่าที่ควร แต่หลังจากนี้จะผลักดันงานวิจัยในเรื่องอื่นๆ ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เรื่องของ
กองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ได้งบประมาณมาจาก กสทช. ยังมีผู้ให้ความ
คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งนี้ ไ ม่ ม ากนั ก เพราะคนส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ท ราบข้ อ มู ล แต่ ก องทุ น นี้ มี
ความสำาคัญและมีประโยชน์มาก เป็นกองทุนที่จะนำามาสนับสนุนงานวิจัยของครู พัฒนา
เทคโนโลยีไอที หรือจัดกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา มีหลายท่านกล่าวในเรื่องสัดส่วนที่จะให้เด็กหันมาเรียนอาชีวะเพิ่มมาก
ขึ้นนั้น มีปัจจัยหลายประการ อาทิ เรื่องค่านิยม สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย
ว่าจะสามารถทำาได้หรือไม่หากเปรียบเทียบกับประเทศเยอรมัน จึงเป็นเรื่องที่น่าวิจัย
เรื่องหนึ่ง เรื่องยุทธศาสตร์ทางด้านไอที ที่กล่าวว่าเด็กอายุเท่าไรถึงควรจะใช้ไอที และ
ควรใช้วันละกี่ชั่วโมง แท้จริงแล้ว UNESCO ก็ยังมีงานวิจัยน้อยมากที่เริ่มต้นด้วยการให้เด็ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ใช้ไอที แต่ประเทศไทยแจกแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาในชั้น ป.๑
และ ม.๑ ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนไปทั่วโลกและเป็นโอกาสที่ทุกประเทศจะหันมาสนใจ
ประเทศไทย และทำาวิจัยว่าผลจะเป็นอย่างไรต่อไป
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รอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกลไกหนึ่งที่มีความ
สำาคัญและสามารถนำาไปใช้เป็นแม่แบบ
ของการจัดทำามาตรฐานด้านอื่นๆ เป็นกรอบที่อธิบาย
ถึงระดับคุณวุฒิในระบบการศึกษาที่อยู่บนฐานของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) แสดงถึง
คุณลักษณะการเรียนรู้ที่ประสบความสำาเร็จของบุคคล
ที่มีการบูรณาการกับระบบคุณวุฒิย่อยอื่นๆ ภายใน
ประเทศ ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการรับรองคุณวุฒิ
สามารถเปรียบเทียบคุณวุฒิที่มาจากระบบการศึกษา
ทีแ่ ตกต่างกันได้ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศ
การมีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติยังส่งเสริม
ให้ประชาชนเกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Lifelong
learning) เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถกำาหนดเส้นทาง
การเรียนรู้ของตนเองได้ ส่งเสริมให้เกิด
ความคล่องตัวในการโยกย้ายที่เรียนของ
นักศึกษา และการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกได้ผลักดันให้มีการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิภูมิภาค
อาทิ ประชาคมยุโรป (EU) ได้จัดทำากรอบคุณวุฒิของกลุ่มประชาคมยุโรป (EQF) ไว้สำาหรับ
เป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ ในยุโรปใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
หรื อ เที ย บเคี ย งกั บ กรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เพื่ อ การสร้ า งมาตรฐานการศึ ก ษาและ
การฝึกอบรม และระดับความสามารถในการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นเกณฑ์เทียบเคียงกัน เนื่องจาก
มีการเคลื่อนย้ายกำาลังคนและการศึกษาค่อนข้างมากในกลุ่มประชาคมยุโรป ส่วนในกลุ่มประเทศ
ASEAN อยู่ระหว่างดำาเนินการจัดทำากรอบคุณวุฒิของอาเซียน (ASEAN Qualiications Framework)
เพื ่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหรือเทีย บเคี ยงกรอบคุ ณ วุ ฒ ิ แ ห่ ง ชาติใ นภู มิ ภาคอาเซี ยน
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จากนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มขีด
ความสามารถของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ
รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ได้ระบุ
ให้มีการเร่งรัดการจัดทำามาตรฐานคุณวุฒิ
วิ ช าชี พ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพระดับต่างๆ สนับสนุน
การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีด้าน
แรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับประเทศไทยจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำาให้ประเทศไทยจำาเป็นที่จะต้องพัฒนากำาลังคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ได้
มาตรฐานสากล สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานได้อย่างเสรี ซึ่งหลายประเทศ
เช่น ไอร์แลนด์ อังกฤษ ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National
Qualiications Framework – NQF) เป็นเครื่องมือในการประเมินทักษะ ความรู้ความสามารถทั้งเชิง
วิชาการ ประสบการณ์และสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นแกนกลาง (core competency) ของบุคคล
ปัจจุบนั พบว่า ความต้องการกำาลังคนมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมาก ตลอดจนมีการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
เสรีในประชาคมอาเซียน กำาลังแรงงานของไทยยังมีการศึกษาที่ตำ่าและขาดระบบเทียบโอนประสบการณ์
ขาดมาตรฐานการวัดสมรรถนะและทักษะการทำางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล จึงต้องมีกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษาแต่ละระดับ ประเภท กับ
ระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยผ่านกระบวนการทดสอบ วัด ประเมินผล และเทียบโอน ซึ่งจะ
เป็นการเพิม่ โอกาสทางการศึกษา ยกระดับศักยภาพหรือความสามารถของแต่ละคน และเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เสนอให้มีการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National
Qualiications Framework – NQF) ของประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำาลังคน
ของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ ที่ผ่านความเห็นชอบ
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จากคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยอิงกรอบคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา (Thai Qualiications Framework
for Higher Education: TQF) และกรอบคุณวุฒิ
ระดับอาชีวศึกษา (Thai Qualiications Framework
for Vocational Education: TVQ) รวมทั้ง
ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
(องค์ ก ารมหาชน) ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
๓ ประการ คือ ๑) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการกำาลังคนที่มีคุณภาพของภาคการผลิต
และบริการกับระบบคุณวุฒิทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาผ่านกระบวนการศึกษา อบรม
ทดสอบ วัดและประเมินผล ทั้งด้านการเรียนรู้และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และการเทียบโอน
ประสบการณ์และความรู้เดิม (Recognition of Prior Learning – RPL) เพื่อสะสมหน่วย
การเรี ย นตามมาตรฐานหลั ก สู ต รซึ่ ง จะนำ า มาสู่ ก ารยกระดั บ คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำาลังแรงงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันเป็นการ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (Widening Education Participation) รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ของกำาลังแรงงาน ๒) สนับสนุนนโยบายการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การยกระดับและสร้างมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐานและ
สามารถเทียบเคียงกับนานาชาติ และ ๓) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของ
ประเทศไทยกับกรอบคุณวุฒิที่เป็นสากลในระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านกำาลังคนในตลาดแรงงานของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาค รวมทั้ง
ส่งเสริมตลาดแรงงานให้มีการแข่งขัน สามารถเคลื่อนย้ายกำาลังแรงงาน นักเรียน นักศึกษาระหว่าง
ภูมิภาค (Mobility of Manpower and Student) ได้อย่างอิสระและคล่องตัว
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำา (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเข้าร่วมประชุมดูงานกรณีศึกษาต้นแบบ
ที่ประสบผลสำาเร็จ เพื่อเป็นกลไกและเครื่องมือในการพัฒนากำาลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการพัฒนาระบบการประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ
เพือ่ ประกันคุณภาพว่าผูส้ าำ เร็จการศึกษาจะมีความรูแ้ ละสมรรถนะทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน โดยร่างกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
พร้อมทัง้ ได้มอบหมายให้สาำ นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำาเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อจัดทำาแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
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นอกจากนั้น สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้อง และสำานักงานองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ และปารีส และ ASEAN ในการจัดประชุมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้และการประชุมต่อเนื่องตามโปรแกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เขตการค้าเสรีอาเซียน
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (AANZFTA) เพื่อหาแนวทางการพัฒนากรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียน
ร่วมกับประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติประกอบด้วยโครงสร้าง ๓ ส่วน ดังนี้
๑) ระดับและองค์ประกอบของระดับคุณวุฒิ (Levels) เป็นระดับสมรรถนะหรือความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับ
คุณวุฒิการศึกษาจากการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งเชื่อมโยงกับระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงปริญญาเอก แบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ ๑) ความรู้ ๒) ทักษะ
๓) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ ๔) ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา
๒) กลไกก�รเชื่อมโยงเติมเต็ม เทียบเคียง ความเชื่อมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามความต้องการของ
ภาคการผลิตและบริการกับระดับคุณวุฒใิ นแต่ละกลุม่ สาขาวิชาหรือวิชาชีพนัน้ มิได้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ
ต้องมีกลไกและระบบการเข้าสู่ระดับคุณวุฒิที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา เพื่อให้บุคคลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
หรือสมรรถนะจากการปฏิบัติงานที่สามารถเทียบโอนหรือเติมเต็ม เพื่อให้ได้รับการรับรองและ
ยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
๓) ผลลัพธ์ก�รเรียนรูต้ �มระดับคุณวุฒกิ �รศึกษ� ทัง้ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การอาชีวศึกษา และ
การอุดมศึกษา ซึง่ แบ่งเป็น ๙ ระดับ ตัง้ แต่ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.บัณฑิตชัน้ สูง
และ ป.เอก ต้องมีความเชือ่ มโยงและสามารถเทียบเคียงกับระดับความสามารถในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ทียบเคียง
ได้กบั ระดับคุณวุฒิ ๑ – ๙ ซึง่ สามารถเติมเต็มได้ดว้ ยการศึกษา อบรม และผ่านการทดสอบ วัดและประเมินผล
รวมทัง้ การสะสมหน่วยการเรียนและการเทียบโอนประสบการณ์จากการทำางานในแต่ละสาขาวิชา วิชาชีพ
การขับเคลือ่ นกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติสกู่ ารปฏิบตั ิ มีสงิ่ สำาคัญทีต่ อ้ งดำาเนินการ คือ ต้องมีการเชือ่ มโยง
ระหว่างกรอบการศึกษากับกรอบของการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตและบุคลากร
ได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ขณะเดียวกันก็สามารถเชื่อมโยงระหว่างกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ผู้เรียนไม่จำาเป็นต้องเรียนรูใ้ นเฉพาะห้องเรียน ไม่จำาเป็นต้องได้ประกาศนียบัตร
โดยส่วนใหญ่จะเรียนรู้จากการทำางาน จากประสบการณ์จริง กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะเป็นสะพาน
ให้สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พัฒนาให้คนไทยเป็นคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพที่สูงขึ้น และพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในอนาคต ทั้งนี้ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้วางแผนยุทธศาสตร์ที่สำาคัญในการนำา
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ดังนี้
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๑. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สมาคม องค์กรวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ
และ/หรือกลุ่มอาชีพ กับสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อการผลิตและพัฒนากำาลังคน
ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณวุฒิ เพื่อสนองตอบความต้องการกำาลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒. การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
๓. การพัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอน
ประสบการณ์จากการทำางาน การสะสมหน่วยการเรียนและการให้การรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จำาแนกตามระดับคุณวุฒิ
๔. การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนา
กำาลังคนให้สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ขณะนี้ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำาเนินการจัดทำาแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติสู่การปฏิบัติในลักษณะการทำางานร่วมกันระหว่างสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สมาคม องค์กรวิชาชีพ กลุม่ วิชาชีพ สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการทีม่ ี
ศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดสมรรถนะแกนกลางและสมรรถนะด้านวิชาชีพ
รวมทั้งต้องส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษา ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งสมาคม องค์กรวิชาชีพ
ต่างๆ ให้เข้ามาร่วมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติในสถาบัน
การศึกษาและสถานประกอบการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของผูบ้ ริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นฝ่ายผลิตกำาลังคน ผู้บริหาร ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในสถานประกอบการในฐานะผู้ใช้ประโยชน์จากกำาลังแรงงาน เพื่อผลักดันให้เกิดการนำากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รว่ มมือกับ ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND
FREE TRADE AREA (AANZFTA) ภายใต้คณะทำางานกรอบคุณวุฒิอาเซียน (Task Force on ASEAN
Qualiications Reference Framework) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ
ทำาหน้าที่พัฒนากรอบคุณวุฒิอาเซียนด้วย และในการประชุม Workshop Towards Developing
an ASEAN Common Reference Framework ครั้งที่ ๓ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะผู้แทนประเทศไทยจะนำาเสนอผลการดำาเนินงานกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ รวมถึงนำาเสนอผลการทดลองนำาร่องใน ๒ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ๑) กลุ่มอาชีพการบริหาร
สินทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับประเทศฮ่องกง และ ๒) กลุ่มอาชีพประมง ซึ่งเป็นโครงการ
ความร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซียด้วย
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ในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัด
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
อย่างต่อเนื่อง ดังเช่น การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร การประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง การยกระดับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่การเป็นประชาคมอาเซียน
และการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความสามารถเรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ: ประเมิน
ความต้องการ ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ๔ ภูมิภาค โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดอุดรธานี และภาคกลาง ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกำาหนดแนวทางการนำากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติสู่การปฏิบัติ
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สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations:
ASEAN) ประกอบด้วยรัฐสมาชิก (Member States) ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งผู้นำาประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้เห็นชอบให้เร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๐๑๕
อันประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมความมัน่ คง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซียนปี ๒๐๒๐ (ASEAN Vision 2020) ที่จะสร้างภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียนที่
มัน่ คง มัง่ คัง่ และมีความสามารถในการแข่งขันสูง โดยมีการเคลื่อนย้ายของสินค้าและการลงทุนอย่างเสรี
(Free Flow) การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ลดความยากจน เพิ่มความมั่นคงด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการศึกษาจัดเป็นบริการสาขาหนึ่ง และเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญที่สุด
ของประชาคมสังคมวัฒนธรรม เมื่อเทียบกับอีก ๒ เสาหลัก แต่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมกลับได้รับ
การเอาใจใส่ในระดับตำา่ และไม่ได้รบั การพัฒนาเท่าทีค่ วรเมือ่ เทียบกับงานด้านเศรษฐกิจและความมัน่ คง
ประกอบกับกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการบริการ (ASEAN Framework Agreement on
Services) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความหลากหลาย กระจายการบริการ
ทั้งภายในและภายนอกอาเซียน การเปิดเสรีด้านบริการภายใต้ความตกลงทั่วไปด้านบริการ (General
Agreement on Trade in Service : GATS) ปี ๒๐๐๓ ผู้นำาประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบให้จัดทำา
MRA (Mutual Recognition Arrangement) สำาหรับวิชาชีพหลักให้แล้วเสร็จในปี ๒๐๐๘ ส่งผล
ให้สมาคมวิชาชีพหลายสมาคมในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ประชุมหารือเพือ่ กำาหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของตน
ในการประชุมสภาครูอาเซียน (ASEAN Council of Teachers : ACT) ครั้งที่ ๒๘ ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย ได้มีการเสนอให้มีการยกระดับวิชาชีพครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียนเพื่อฝึกฝนการสอน
โดยสามารถทำาการสอนในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งควรจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำาหรับ
ผู้ที่ทำาหน้าที่สอนในทุกๆ ประเทศของสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน โดยครูที่ประสงค์จะทำาหน้าที่สอน
ในประเทศของสมาชิกประชาคมอาเซียนจำาเป็นต้องได้รับใบอนุญาตการสอนในฐานะครูมืออาชีพของ
ประเทศในอาเซียน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการจุดประกายกระแสของการจัดทำามาตรฐานครูอาเซียนที่เป็น
มาตรฐานร่วม คือ ให้มีมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานพื้นฐานหรือมาตรฐานแกนกลาง และมีมาตรฐานที่ธำารง
ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
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• กรอบสมรรถนะของครูเพื่อเตรียมเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน
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มาตรฐานวิชาชีพครูอาเซียนควรประกอบด้วยมาตรฐานสำาคัญ ๓ กลุ่ม คือ
๑) มาตรฐานความเป็นเลิศในวิชาชีพ (Excellence standards) ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้อง
มีความเป็นเลิศในเนื้อหาวิชาที่สอนและต้องรู้เทคนิคการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน
๒) มาตรฐานด้านจริยธรรม (Ethical standards) ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ในทุกด้านให้แก่ศิษย์และผู้ปกครอง รวมทั้งต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูอาเซียนและรักษาอัตลักษณ์
ความเป็นครูที่เป็นตัวตนของประเทศตนเองไว้ได้
๓) มาตรฐานด้านความรับผิดรับชอบ (Accountability standards) ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้อง
รับผิดชอบต่อการพูดและการประพฤติปฏิบตั ติ น โดยครูตอ้ งทำาให้นกั เรียนได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ในการประชุมดังกล่าวได้มขี อ้ เสนอให้มกี ารยกระดับครูอาเซียนเพือ่ นำาไปใช้กบั สมาชิกในประชาคม
อาเซียน และเสนอให้เริ่มต้นด้วยการยกระดับครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เป็นลำาดับต้น ส่วนสาขาวิชาอื่นควรทำาการยกระดับในภายหลัง
สำาหรับประเทศไทย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรักษามาตรฐานวิชาชีพครู ๓ หน่วยงาน
ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา
และสำานักงานพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทั้ง ๓ หน่วยงานได้กำาหนดสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูแตกต่างกัน โดยมีจดุ ร่วมทีม่ าตรฐานในการปฏิบตั กิ ารสอน ดังนัน้ ก่อนการจัดทำา
สมรรถนะครูอาเซียน จึงจำาเป็นต้องกำาหนดสมรรถนะแกนกลางตามมาตรฐานวิชาชีพครูของไทย
ให้มีความชัดเจน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงตระหนักและเห็นความสำาคัญที่ต้อง
ดำาเนินการจัดทำากรอบแนวทางสมรรถนะของครูอาเซียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
อังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นสากล
อันจะนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสากล และเป็นการเสริมสร้างให้การศึกษาทัดเทียม
กับนานาประเทศทั้งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และของโลก
ทั้งนี้ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะได้นำากรอบสมรรถนะครูอาเซียนนำาเสนอต่อที่ประชุม
สภาครูอาเซียน พร้อมจัดทำารายละเอียดของกรอบสมรรถนะครูอาเซียน อันได้แก่ การกำาหนดตำาแหน่ง
งาน (Job Title) การระบุสมรรถนะในแต่ละตำาแหน่งงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

• ก�รพัฒน�ครูเพือ่ เตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รประเมินโครงก�รประเมินผลนักเรียน
น�น�ช�ติ
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลเน้นการลงทุนเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาทัง้ ระบบ ครอบคลุม
การพัฒนาครู หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพและความรู้ของนักเรียน
ตามแผนการเรียนการสอนอย่างสัมพันธ์กับทรัพยากรและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อันนำาไปสู่การสร้าง
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โครงการ “PISA” เป็นโครงการประเมินผลผู้เรียนระดับนานาชาติ ดำาเนินการโดยองค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and
Development: OECD) เริ่มประเมินครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ
ตัง้ แต่ปแี รกเป็นต้นมา เพือ่ ศึกษาว่าระบบการศึกษาของแต่ละประเทศได้เตรียมความพร้อมให้กบั ประชาชน
สำาหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมอนาคตเพียงพอหรือไม่ และเน้นการประเมินสมรรถนะ
ของผูเ้ รียนในการใช้ความรูแ้ ละทักษะเพือ่ เผชิญโลกในชีวติ จริงมากกว่าการเรียนรูต้ ามหลักสูตรทีศ่ กึ ษาใน
สถานศึกษา โดยการประเมินทุก ๓ ปี และหนึ่งรอบการประเมินจะใช้เวลารวม ๙ ปี ครอบคลุมสมรรถนะ
๓ ด้าน คือ ๑) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ๒) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematics
Literacy) และ ๓) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientiic Literacy) ของผู้เรียนที่มีอายุ ๑๕ ปี ทุกสังกัด
ผลจากการสอบ PISA ทำาให้รู้ว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอยู่ระดับใดในเวทีโลกเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาตลอดจนโอกาส
และศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบ PISA ในปี ค.ศ. 2009
พบว่านักเรียนไทยได้คะแนนเฉลี่ยวิชาการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เท่ากับ ๔๒๑ ๔๑๙ และ
๔๒๕ ตามลำาดับ ซึ่งตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังไม่สามารถเตรียมเยาวชน
ไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติได้ จากการวิเคราะห์ผลของโครงการ PISA ปี ๒๐๐๙
ปัจจัยที่ทำาให้โรงเรียนประสบความสำาเร็จ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล วัตถุ และเวลาเรียน พบว่า “ศักยภาพ
ครู” เป็นประเด็นสำาคัญในการเสริมสร้างบุคลากรของชาติให้มคี วามสามารถในการแข่งขันในเวทีนานาชาติ
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ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
โดยกำาหนดให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นไม่ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ย
นานาชาติ เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งตามผลการประเมินของโครงการ Programme for International Student
Assessment (PISA)
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สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเห็นความสำาคัญของการยกระดับให้นักเรียนไทยมีคะแนน
PISA สูงขึ้น จึงร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด้วยการเร่ง
ดำาเนินการสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความพร้อม โดยการจัดทำาคูม่ อื การพัฒนาครูเพือ่ เตรียมความพร้อม
รองรับการประเมินตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โดยศึกษาสถานศึกษาต้นแบบ
(best practice) ที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยได้ระดับ
มาตรฐานนานาชาติ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจให้แก่ผเู้ กีย่ วข้อง สร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาและปรับกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและ
มีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ รวมทัง้ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายในการยก
ระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียน
ให้อยู่ในระดับ Top Twenty ตามการ
ประเมินของโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
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ปัจจัยสนับสนุนทีแ่ ตกต่างกันส่งผลให้คณุ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทและ
โรงเรียนขนาดใหญ่มีมาตรฐานของโรงเรียน
แตกต่างกันมาก และเนื่องจากครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนโดยตรง เพราะเป็นผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ
นักเรียนมากทีส่ ดุ จึงมีความจำาเป็นต้องพัฒนาครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กให้มคี ณ
ุ ภาพ
และจำาเป็นต้องหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมและแตกต่างไปจากโรงเรียนขนาดอื่นๆ
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตระหนักถึงปัญหาการพัฒนาครูที่ยังคงใช้รูปแบบการพัฒนา
แบบเดิมๆ ซึ่งขาดประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน การอบรมพัฒนาครูในบางครั้งไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของครู เพราะเป็นการจัดอบรมโดยส่วนกลาง ขาดการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม ดังนัน้ จึงดำาเนินการวิจยั และพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาแบบ
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีกรอบแนวคิดที่สำาคัญคือการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู
และผู้บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้อบรมและผู้ให้การอบรม เพื่อยกระดับคุณภาพครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานในภารกิจการสอนและการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
การวิจยั ครัง้ นีค้ รอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ ใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในโครงการ
ทั้งนักวิจัย ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักบริหารการศึกษา ชุมชน เพื่อร่วมกันศึกษาบริบท
ของพื้นที่และดำาเนินการวิจัยและพัฒนา โดยมีระยะเวลาทำางาน ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ สร้างรูปแบบการ
พัฒนาฯ ระยะที่ ๒ ทดลองใช้รูปแบบฯ และระยะที่ ๓ ขยายผลสู่เครือข่าย
ผลการวิจัยระยะที่ ๑ และ ๒ พบว่า ครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์
จากการพัฒนาตามรูปแบบที่ดำาเนินงานตามโครงการ รูปแบบการพัฒนาของแต่ละแห่งมีความ
หลากหลายมาก แต่มีจุดร่วมที่สำาคัญคือ การพัฒนาทุกพื้นที่เริ่มต้นจากการหาความต้องการในการ
พัฒนา และวางแผนการพัฒนาด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่ให้
มากที่สุด วิธีการพัฒนาเน้นการดำาเนินการภายในโรงเรียน ครูไม่ทิ้งห้องเรียน กระบวนการพัฒนาเน้น
การมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ผลจากการพัฒนาแต่ละแห่งได้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ในเชิงบวก แต่ยงั ไม่แน่ชดั ว่าเกิดจากผลการดำาเนินงานของโครงการทัง้ หมด เพราะยังมีปจั จัยหลายอย่าง
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน ครูและผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การพัฒนาครูที่ตนได้มีส่วนในการสร้างขึ้น
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• ก�รวิจยั และพัฒน�รูปแบบก�รพัฒน�ครูและผูบ้ ริห�รสถ�นศึกษ�แบบใช้โรงเรียน
เป็นฐ�นในโรงเรียนขน�ดเล็ก ระยะที่ ๒
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สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้นำาเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งครู
ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียนขนาดเล็กใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา
ครู สาระการนำาเสนอคือ ผลการดำาเนินงานที่เกิดจากการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งนักวิจัย ครู และผู้บริหารแต่ละพื้นที่ได้ดำาเนินการ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต
ฤทธิ์จรูญ เป็นที่ปรึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัยในแต่ละฐาน การนำาเสนอผลการวิจัยพบว่า
ผู้เข้าร่วมรับฟังได้ให้ความสนใจรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก
มี ก ารซั ก ถาม ตอบคำ า ถามตามประเด็ น ที่ แ ต่ ล ะฝ่ า ยสนใจและได้ เรี ย นรู้ เ พื่ อ นำ า ไปปรั บ ใช้
ในบริบทของตน ในการนำาเสนอผลการดำาเนินงานแต่ละฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเอกสาร
ผลการดำ า เนิ น งานอย่ า งละเอี ย ด และมี โ อกาสซั ก ถามผู้ ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการอย่ า งใกล้ ชิ ด
ผลการประชุมในภาพรวมประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี
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คุณภาพของผูเ้ รียนสะท้อนถึงคุณภาพของครู ด้วยเหตุนกี้ ารพัฒนาครูจงึ มีความสำาคัญ เพราะครูเป็น
ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข คุณภาพของ
ครูผู้สอนเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ข้อค้นพบจากงานวิจัย
หลายฉบับพบว่านักเรียนที่มีโอกาสได้เรียนกับครูที่สอนเก่งจะมีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามากกว่านักเรียนที่
เรียนกับครูที่สอนไม่เก่งถึง ๓ เท่า
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้
ของคนไทยให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของนโยบายด้านการศึกษาของชาติอย่างเป็นรูปธรรม สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาตระหนักถึงความจำาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนา การใช้ และการธำารงรักษาครูให้มีคุณภาพ จึงดำาเนินการศึกษาและจัดทำา “บทวิเคร�ะห์
สถ�นภ�พก�รพั ฒ น�ครู ทั้ ง ระบบและข้ อ เสนอแนะแนวท�งในก�รพั ฒ น�ครู เ พื่ อ คุ ณ ภ�พ
ผู้เรียน” ที่สามารถจำาแนกสาระสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู ได้ ๕ ประเด็นหลัก คือ
๑) การจัดการเรียนการสอนของครู ๒) คุณธรรม จริยธรรมของครู ๓) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
ของครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน ๔) องค์ความรู้ใหม่สำาหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑ และ ๕) การใช้
และการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครู
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ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน ดังนี้
• ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน
และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมสร้างกลไกและเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
• ปรับเปลีย่ นรูปแบบกิจกรรมและวิธกี ารพัฒนา
ครู ปรับหลักสูตรและเนื้อหาการพัฒนาครูให้สอดคล้อง
กับการนำาไปใช้ของครู
• ส่งเสริมให้ทกุ หน่วยงานพัฒนาครูอย่างสมำา่ เสมอ
และทั่วถึง พร้อมจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
ในการดำาเนินงานนโยบายการศึกษาต่างๆ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มกี ารประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร ความเคลือ่ นไหวด้านการศึกษาสูก่ ลุม่ เป้าหมาย โดยผ่านสือ่ ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้
เพือ่ ให้นกั การศึกษา ตลอดจนผูท้ สี่ นใจสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ตามบริบทต่างๆ เพือ่ นำาไปสูส่ งั คมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

ผลก�รประเมินสู่ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยรัฐบ�ล


ก�รติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�
ต�มนโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�ของรัฐบ�ล

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล

ก
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ารนำานโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ สิง่ ทีส่ าำ คัญคือ การติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึง่ จะส่งผลสะท้อน
นโยบายของรัฐบาลว่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อนำา
ไปสู่นโยบายต่อไป
สำ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ใน
ฐานะหน่วยงานนโยบายระดับประเทศ มีภารกิจ
หลักประการหนึ่ง คือ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศ
พร้อมทั้งรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องติดตามผลการ
ดำาเนินงานการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลเพือ่ ให้ทราบถึงแนวทางการดำาเนินงาน ความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรคและผลสำาเร็จที่เกิดขึ้น อันจะทำาให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายในภาพรวม และ
ชีแ้ นะแนวทางการปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาจึงดำาเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของ
รัฐบาลทั้ง ๗ ประเด็น โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ในพื้นที่ รวมถึงการ
ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ทุกสังกัดและทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ใน ๕ กลุ่ม คือ นักเรียน/นักศึกษา ครู/
คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
เขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด/องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครอง/ชุมชน โดยสุ่ม
กลุม่ ตัวอย่างตามหลักสถิตแิ ละได้กลุม่ ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ ๑ ของประชากร จากนั้น
ประมวลและแสดงผลการสำารวจข้อมูลการ
ติดตามและประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำาปี



ก�รพัฒน�ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รศึกษ�ให้ทัดเทียมกับน�น�ช�ติ

ปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเป็นการใช้เพื่อการเรียนรู้ถึงร้อยละ ๘๑.๑ จาก
นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้เด็กชั้น ป.๑ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู
ร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ มีผลทำาให้ผเู้ รียนมีความกระตือรือร้น สนใจเรียน และมีการช่วยเหลือแนะนำา
เพือ่ นระหว่างการเรียนมากขึน้ แต่ผเู้ รียนยังมีความพร้อมในการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
อยู่ในระดับปานกลาง
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๒๕๕๕ ในภาพรวมประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ
กรุงเทพมหานคร จำาแนกตามระดับและประเภทการศึกษาด้วยโปรแกรมประยุกต์ บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์
พกพา (iPad)
ผลการประเมินพบว่า หน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกสังกัดมีการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาลได้ผลดีเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๐ พึงพอใจในนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ของรัฐบาล ขณะเดียวกันก็ยงั ต้องเร่งส่งเสริมการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาเด็กให้มคี วามสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต
จากผลการประเมินทั้ง ๗ ประเด็น มีข้อมูลที่น่าสนใจและควรให้ขบคิดต่อดังนี้
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สำาหรับครู มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) อยู่ในระดับพอใช้
ส่ ว นใหญ่ ใช้ จั ด ทำ า แผนการสอน เตรี ย มการสอน ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน
และใช้จดั เก็บข้อมูลด้านการเรียนของนักเรียน มีการใช้ “โทรทัศน์เพือ่ การศึกษา” ในการสอนและเพิม่ พูน
ความรู้ด้านเทคนิคการสอน


ก�รเพิม่ ขีดคว�มส�ม�รถของทรัพย�กรมนุษย์เพือ่ รองรับก�รเปิดเสรีประช�คมอ�เซียน
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จากการทดสอบ O-Net และ TOEFL ของทุกภาคพบว่า
ความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น รัฐควรกำาหนดให้
มีหลักสูตรที่บูรณาการอาเซียนในทุกกลุ่มสาระและทุกระดับ
การศึกษา และควรเพิ่มความเข้มข้นการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ โดยจัดรายวิชาเลือก วิชาภาษาเพื่อนบ้าน ภาษาคู่ค้า
ภาษาจีน เพิ่มขึ้น สำาหรับ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรสอน
ภาษามลายู


O-NET

ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของ
บทเรียน สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของความรู้เพื่อ
การนำาไปปฏิบัติ แต่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ยังอยู่ในระดับปานกลาง การนำาหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐานไปใช้ ยังมีความยุ่งยากสำาหรับครู มีการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและประชาคมอาเซียน

ส่วนทีต่ อ้ งปรับปรุง คือ ความสามารถในการสือ่ สารด้านภาษาอังกฤษของผูเ้ รียนทุกระดับการศึกษา
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกภาคส่วนใหญ่ดำาเนินการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาโดยจัดทำาโครงการติวนักเรียนก่อนสอบ O-Net ส่วนการจัดทำาโครงการห้องเรียนพิเศษเพื่อ
พัฒนาเด็กทีม่ คี วามสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ มีการดำาเนินงานน้อยทีส่ ดุ

แม้รัฐจะส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการ
ศึกษาในหลายรูปแบบ แต่ผู้เรียนขั้นพื้นฐานยังเข้าเรียนไม่
ครบ มีการออกกลางคันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาก
เนื่องจากส่วนใหญ่อพยพตามผู้ปกครอง มีปัญหาครอบครัว
และฐานะยากจน ดังนัน้ รัฐจึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
เยาวชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและมีอตั ราการเรียนต่อตำา่ พร้อมจัดแหล่งเรียนรูท้ เี่ หมาะสมเพือ่ สร้างและกระจาย
โอกาสทางการศึกษา จากการประเมินพบว่า นักเรียน นักศึกษาพอใจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และโครงการ ๑ อำาเภอ ๑ ทุน ที่รัฐบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในหลายรูปแบบ และแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนใช้มากที่สุด
คือห้องสมุดโรงเรียน พิพิธภัณฑ์และสวนสัตว์


ก�รปฏิรูปครู ยกฐ�นะวิช�ชีพครูให้เป็นวิช�ชีพชั้นสูงอย่�งแท้จริง

จากการที่รัฐเสริมสร้างขวัญกำาลังใจครูโดยการกำาหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าของการประกอบ
วิชาชีพครู และดำาเนินโครงการครูคืนถิ่นเพื่อให้ครูได้อยู่ร่วมกับครอบครัว ทำาให้ครูพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างเต็มศักยภาพ
โครงการนีท้ าำ ให้โรงเรียนรอบนอกขาดแคลนครู สาขาวิชาทีข่ าดแคลน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ และครูช่างในระดับอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่แก้ปัญหาด้วยการจ้างครูโดยใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน มีการเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของสถาบันผลิต
ครู โดยจัดตั้งคลัสเตอร์คุรุศึกษาด้วย


ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นอุดมศึกษ�และอ�ชีวศึกษ�ให้สอดคล้องกับตล�ดแรงง�น

ภาวะการว่างงานของประชากรในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่จำานวน
ผู้ว่างงานยังมีมากกว่าจำานวนที่ขาดแคลน สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้จะมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาตาม
ที่สถานประกอบการต้องการ แต่อาจยังมีคุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ตรง ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
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ประเมินทีพ่ บว่า ผูเ้ รียนได้รบั ความรูแ้ ละทักษะทางวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในระดับ
ปานกลาง ดังนัน้ รัฐจึงพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพือ่ การศึกษา ทัง้ ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
เพือ่ พัฒนาทักษะพืน้ ฐานทีจ่ าำ เป็นของผูเ้ รียนให้มคี วามรูท้ างด้านการจัดการธุรกิจ โดยจัดตัง้ ศูนย์บม่ เพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) และจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำางาน (Work Integrated
Learning : WIL) รวมทั้งขยายศูนย์ซ่อมสร้างประจำาชุมชน (Fix-it Center)
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ก�รสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อสร้�งทุนปัญญ�ของช�ติ
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จากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ๐.๙ คน ต่อประชากร
พันคน ขณะเดียวกันงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนามีเพียงร้อยละ ๐.๒๔ ของ GDP ซึ่งถือว่าตำ่า
มากหากเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาอื่นๆ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาจึงได้
สนับสนุนงบประมาณด้านวิจัยและพัฒนา โดยสนับสนุนให้ครู คณาจารย์ ทำาวิจัยและพัฒนาควบคู่
กับการสอน ซึง่ ผลการวิจยั สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ส่วนในสถานศึกษาตำา่ กว่าอุดมศึกษา
ยังมีการสนับสนุนทุนวิจัยค่อนข้างน้อย
ในการดำาเนินงานข้างต้น คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางและรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และรับทราบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำาปี
๒๕๕๕ ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นอกจากนี้ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้นำาเสนอรายงานผลการติดตามและประเมิน
ผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำาปี ๒๕๕๕ ในการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕
มิถุนายน ๒๕๕๖ ในรูปของการเสวนาทางวิชาการรายภูมิภาคและภาพรวม การจัดนิทรรศการแสดง
ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำาปี
๒๕๕๕ และการเปิดตัวโปรแกรมประยุกต์ผลการติดตามและประเมินผลการศึกษา (Evaluation
Application : Eva-ED) ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา
รวมถึงทบทวนและปรับแก้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระยะต่อไป พร้อมคาดหวังว่า
รายงานดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่จะผลักดันหรือกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาผลการประเมินไปพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษาและการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

“มหกรรม”
ก�รศึกษ�เพื่ออน�คตประเทศไทย


ก�รประชุมสัมมน�ท�งวิช�ก�รระหว่�งประเทศ
ประจำ�ปี ๒๕๕๖ “ก�รศึกษ�เพื่ออน�คตประเทศไทย”
ก�รประชุมท�งวิช�ก�ร “ก�รวิจัยท�งก�รศึกษ�
ระดับช�ติ” ครั้งที่ ๑๕
ก�รประชุม “ก�รเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�ร
พัฒน�กรอบคุณวุฒิแห่งช�ติ : ประเมินคว�มต้องก�ร”
ก�รประชุมระดับภูมิภ�ค “ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�
ด้�นนวัตกรรม ก�รบูรณ�ก�รก�รศึกษ�
และคว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�อังกฤษ เพื่อเตรียม
ผู้เรียนสู่ตล�ดแรงง�นในภูมิภ�คอ�เซียน”
นิทรรศการ “เส้นทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อ
อน�คตประเทศไทย”
สภ�ก�รศึกษ� : สรรสร้�งนวัตกรรมท�งก�รศึกษ�
สมัยใหม่










การประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ
ประจำาปี ๒๕๕๖
เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”
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ารศึกษาเป็นองค์ประกอบแรกทีม่ คี วามสำาคัญอย่างมากในการพัฒนาอนาคตของประเทศไทย
ให้ก้าวทันกับสถานการณ์โลกและกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการดำารงอยู่ของชีวิต และนำาไปสู่การสร้างความรู้และความเข้มแข็งให้เป็นทุนทางปัญญาของคนไทย
ที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติ
รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการศึกษา เห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาที่ให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนาการศึกษาใน ๗ ประเด็นหลัก เพื่อพัฒนาอนาคตของประเทศไทย
• เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ในสังคมไทย
• สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
• ปฏิรูปครู โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
• จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
• พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
• สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
• เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
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การผลักดันนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลให้ประสบผลสำาเร็จเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาคน สังคม
และประเทศชาติในอนาคต ให้มีคุณภาพระดับสากลและตอบสนองความต้องการของประเทศและ
นานาชาติได้ จำาเป็นต้องมีการจัดทำาแผนการศึกษา ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางการดำาเนินงาน
และการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการการศึกษาที่อยู่บนพื้นฐานของ
องค์ความรู้ นวัตกรรมสมัยใหม่ แบบปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์บนฐาน
ความรู้จากงานวิจัย การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย การติดตามประเมินผลและหลักฐานเชิงประจักษ์
ทางการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือและบูรณาการอย่างแท้จริงระหว่างทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย
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สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่มีภารกิจด้านพัฒนานโยบาย
แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ วิจัย ประสาน และส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ดำาเนินการพัฒนาแผนและยุทธศาสตร์การศึกษา รวมถึงกรอบและทิศทาง
การวิจัยและการประเมินผลการศึกษาในลักษณะของการบูรณาการแบบองค์รวม ที่อยู่บนฐานแนวคิด
ของการสนับสนุนการดำาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล โดยแสดงให้เห็นถึงกรอบ
แนวทางและเส้นทางความสำาเร็จของการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในทุกระดับและประเภทการศึกษา ให้มุ่งสู่การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
พร้อมกับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้มีความรู้และทักษะ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรม ภาษาท้องถิ่นและภาษาต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในเวทีโลกอย่างยั่งยืน ตลอดจนเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ANNUAL REPORT 2013

105
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลสู่
ผลสำาเร็จตามเป้าหมาย จึงต้องมีการรวมพลังทุกภาคส่วนของสังคมให้
เข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาการศึกษา
เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีของประเทศไทย โดยได้จัดประชุมสัมมนา
ทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำาปี ๒๕๕๖ ของสำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา เรือ่ ง “ก�รศึกษ�เพือ่ อน�คตประเทศไทย” ระว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕
มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ด้วยมุ่งหวังให้เป็นเวทีทางวิชาการในการนำาเสนอ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และรวมพลังขับเคลือ่ นให้เกิดการนำากรอบแนวทางและเส้นทางความสำาเร็จของการพัฒนาการศึกษาไทย
รวมถึงผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และแบบปฏิบัติที่ดีที่
สนับสนุนและส่งผลกระทบต่อการศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคม สู่การสร้างอนาคตที่ดีและเข้มแข็งของประเทศอย่างแท้จริงและยั่งยืน
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การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือขององค์กรหลักและองค์กรในกำ ากับของกระทรวง
ศึกษาธิการ ส่วนราชการ สถาบัน องค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การ UNESCO และ OECD
สำานักงานเลขาธิการอาเซียน รวมทัง้ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย ร่วมกันระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านการศึกษา มาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และนำาเสนอ
ประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
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สำาหรับกิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประกอบด้วย การประชุมสำาคัญๆ อาทิ การประชุม
ทางวิชาการ “การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ” ครั้งที่ ๑๕ การประชุม “การเสริมสร้างความสามารถ
ในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : ประเมินความต้องการ” การประชุมระดับภูมิภาค “การพัฒนา
การศึกษาด้านนวัตกรรม การบูรณาการการศึกษาและความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมผู้เรียน
สู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน” การนำาเสนอนิทรรศการ “เส้นทางการพัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคต
ประเทศไทย” การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำาเสนอโปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทย
ผ่าน Apple Application (App Store) ด้านการวิจัย การประเมินผล และสถิติเพื่อการวางแผน

นอกจากนั้น ยังมีการอภิปรายที่สำาคัญๆ หลายเรื่อง อาทิ นโยบายการศึกษาของประเทศไทย
การพัฒนาหลักสูตร เส้นทางการพัฒนาครู นโยบายด้านการเรียนการสอน สถิตแิ ละตัวชีว้ ดั ทางการศึกษา
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ การประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล
การประเมินผล PISA ในประเทศไทย การยกระดับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาปฐมวัย ผลการประเมิน PISA ของนักเรียนไทย ข้อผูกพันของประเทศไทยในการบรรลุ
เป้าหมาย ๖ ข้อ ตามรายงานการติดตามการดำาเนินงานการศึกษาเพื่อปวงชนระดับโลก รวมถึงข้อริเริ่ม
ระดับโลกว่าด้วยการศึกษาต้องมาก่อนของเลขาธิการสหประชาชาติ ฉบับภาษาไทย และกรณี
ของประเทศไทยในการดำาเนินงานให้เด็กทุกคนได้เรียน ซึ่งแสดงถึงความพยายามของรัฐบาลไทย
ที่จะสร้างและประกันโอกาสที่เท่าเทียมกันสำาหรับประชากรทุกกลุ่ม
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ในการประชุ ม ดั ง กล่ า ว มี ผู้ ใ ห้ ค วามสนใจเข้ า
ร่วมงานวันละประมาณ ๒,๐๐๐ คน ประกอบด้วย
เอกอัครราชทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ อาทิ
UNESCO, OECD, NZQA ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ ตลอดจน ครู อาจารย์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผูบ้ ริหารเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ผูบ้ ริหารหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน นักวิชาการศึกษาและผู้สนใจอื่นๆ
ทัง้ นี้ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จดั ทำา “ส�รก�รประชุม” รายวัน จำานวน ๓ ฉบับ เพือ่ นำาเสนอ
รายละเอียดสาระและกิจกรรมต่างๆ ภายในงานด้วย

การประชุมทางวิชาการ
“การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ” ครั้งที่ ๑๕
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ารวิจัยทางการศึกษา เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ
และสร้างทุนปัญญาของมนุษย์ เป็นกระบวนการสร้างเสริมกระบวนการคิดและปัญญา
ของคนในชาติ สู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และ/หรือผลิตภัณฑ์
สมัยใหม่ในด้านการศึกษา โดยอยู่บนฐานความรู้ของงานวิจัยและความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ
ที่เป็นระบบ เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยรวม
การวิจัยทำาให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้และเกิดปัญญา การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมจึงเป็น
กลยุทธ์หรือวิธีการสำาคัญที่ใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคน โดยพื้นฐานการวิจัย
เป็นศาสตร์ที่มีหลักวิชาและเป็นเครื่องมือสำาคัญในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ที่เชื่อถือได้ เหตุนี้การวิจัยทางการศึกษาจึงเป็นตัวจักรสำาคัญต่อการสร้าง
องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และนำาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นเป้าหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศ
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อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การวิจัยสามารถตอบสนองเป้าหมายของนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาที่ให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาการศึกษาใน ๗ ประเด็นหลักเพื่อพัฒนาอนาคตของประเทศไทย ดังนั้น
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดประชุมทางวิชาการ “การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ”
ครั้งที่ ๑๕ (The 15th National Symposium on Education Research) เรื่อง “การศึกษา
เพื่ออนาคตประเทศไทย” ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำาเสนอ เผยแพร่
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสำาคัญในการนำากรอบแนวทางและเส้นทางความสำาเร็จของการพัฒนาการศึกษาไทย
ตามประเด็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคน สังคม ที่นำาไปสู่การสร้าง
อนาคตที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนเป็นการกระตุ้น เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ประโยชน์
ของงานวิจัยในการพัฒนาการศึกษาให้กว้างขวางมากขึ้น

ANNUAL REPORT 2013

113
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

กิ จ กรรมการประชุ ม ทางวิ ช าการ
ประกอบด้วย การนำาเสนอผลงานวิจัยและ
ข้อค้นพบสำาคัญของผลงานวิจยั ทางการศึกษา
เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อ
อนาคตประเทศไทยตามนโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาล การเสวนาทางวิชาการประเด็น
สำาคัญด้านการวิจยั ทางการศึกษา การนำาเสนอ
นิทรรศการ การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการนำาเสนอโปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทยด้านงานวิจัยทางการศึกษา (Research Application:
Re-ED)
การนำาเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบสำาคัญของผลงานวิจัย
ทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยตามนโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาล ดังนี้
๑. ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� ก�รสร้�งและกระจ�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�ทุกระดับและ
ประเภทก�รศึกษ� ได้ข้อค้นพบสำาคัญ ดังนี้
๑) เป็นงานวิจัยที่ให้ความสำาคัญกับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ต้องการการสนับสนุนที่จำาเป็นต้อง
แตกต่างจากผู้อื่นทั่วๆ ไป
๒) เป็นงานวิจยั ทีท่ นั ต่อสภาวการณ์เปลีย่ นแปลงของภูมภิ าคและประเทศไทย ให้ความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับผู้มีโอกาสอื่นๆ
๓) เป็นงานวิจยั ทีต่ อกยำา้ ความต้องการการมีสว่ นร่วมของชุมชน การกำาหนดทิศทางการจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ มีการแก้ไขทัศนะและความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อตัวผู้เรียน การพัฒนา
ครูผู้สอน ผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน หรือแม้แต่ตัวผู้เรียนเอง เข้าใจเพื่อนที่ต่างจาก
ตนเองและก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วย
๒. ก�รปฏิรูปก�รเรียนก�รสอนเพื่อพัฒน�คุณภ�พและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ได้ข้อค้นพบสำาคัญ ดังนี้
๑) วิธีการสนับสนุน อำานวยความสะดวก เป็นวิธีการที่ต้องพัฒนามาก และจำาเป็นต้องทำา
แผนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เด็กต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูต้องเป็นผู้สนับสนุนอำานวยความสะดวก
สอนน้อยแต่ให้เรียนรู้มาก (Teacher less, learn more) “ทำาอย่างไรให้นักเรียนได้เรียน”
๒) มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนทำางานเป็นเครือข่าย โรงเรียนต้องการพี่เลี้ยงด้านวิชาการ
มีครู มีกจิ กรรมทีด่ ี ทำาให้นกั เรียนเปลีย่ นแปลงได้ เชือ่ ว่าโรงเรียน ครู ผูบ้ ริหาร ควรขวนขวายช่วยตัวเองได้
๓) ข้อค้นพบเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย (Research Methodology)
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๓.๑) งานวิจัยบางเรื่องมีทั้งแบบที่ใช้วิธีการ สร้างรูปแบบ นำาไปทดลอง พิสูจน์ว่า
รูปแบบใดใช้ได้ดีเพียงใด ดังนั้น นำ้าหนักที่นำาเสนอจึงอยู่ที่รูปแบบ ส่วนผลการเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียนหรือนักศึกษาเป็นรอง
๓.๒) งานวิจัยอีกส่วนหนึ่งให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มหรือองค์กร
เป้าหมาย โดยกำาหนดกรอบแนวคิด เป้าหมาย สิ่งที่ต้องการพัฒนา ความพร้อมขององค์กร
แล้วสรุปเป็นรูปแบบ ซึ่งมักจะได้หลายรูปแบบ โดยพบว่า นำ้าหนักของการนำาเสนอจะอยู่ที่ผล
ที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน หรือกลุ่มเป้าหมาย
๓.๓) งานวิจัยบางเรื่องให้ความสำาคัญเท่ากันแต่ผู้เรียนได้นำ้าหนักมากกว่า
๔) พบหลุมดำาเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือ การเก็บข้อมูล ประมวลผล คิดวิเคราะห์ เลือก
วิธีไม่เหมาะสม และการแปลผลไม่ลงลึกพอที่จะใช้เป็นประโยชน์ได้ หรือแปลผลอย่างเหมารวม
๕) งานวิจัยควรบอกวิธีการทำาอย่างไร มากกว่าเพียงบอกอะไร เป็นอย่างไร เกิดอะไร
๓. ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รศึกษ� ได้ข้อค้นพบสำาคัญ ดังนี้
๑) ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ตามกระบวนการ ๑๐ ขั้นตอน ดังนี้ (๑) เสาะหา รวบรวม ประมวลความรู้
(๒) คัดเลือกและตัดสินใจ (๓) วิเคราะห์สร้างเนื้อหา (๔) ออกแบบและวางแผน (๕) มิติสัมพันธ์ (๖) ศึกษา
การสร้างผลงานด้วยโปรแกรมประยุกต์ (๗) ปฏิบตั กิ ารสร้างผลงาน (๘) ตรวจสอบทดลองใช้ (๙) ปรับปรุง
และ (๑๐) เผยแพร่และนำาไปใช้
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๒) ได้ต้นแบบชุดเครื่องมือการจัดการเรียนการสอน e-Learning บนหน้าเว็บแบบสำาเร็จรูป
ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน โดยใช้ Google sites ทำาเป็นระบบการจัดการเรียนการสอน (Learning
Management System) รายวิชากายภาคศาสตร์และรังสีกายภาคศาสตร์
๓) ได้ต้นแบบสื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์ในวิชาวิเคราะห์ก๊าซในเลือดของนักศึกษาแพทย์
ที่เป็นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถติดตามกระบวนการเรียนรู้และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
๔. ก�รปฏิรูปครู โดยยกฐ�นะวิช�ชีพครูให้เป็นวิช�ชีพชั้นสูง ได้ข้อค้นพบสำาคัญ ดังนี้
๑) หลักสูตรการผลิตครูสำาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน ๕ องค์ประกอบหลัก
๑.๑) ความสามารถพืน้ ฐานทางจริยธรรม (Ethical Underpinning) ได้แก่ การอยูร่ ว่ มกัน
และมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการตระหนักถึงความสวยงาม
ของการอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
๑.๒) ความรู้ที่จำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิต (Knowledge) ได้แก่ ความรู้ที่เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความรู้ที่จำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิตและประกอบอาชีพ และความรู้ที่เป็น
พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศตนเองและประชาคมโลก
๑.๓) ความสามารถในการคิด (Thinking) ได้แก่ คิดแก้ปัญหา คิดเชิงวิเคราะห์
คิดเชิงสร้างสรรค์และคิดเชิงวิพากษ์
๑.๔) ความสามารถในการนำาตนเอง (Leadership) ได้แก่ ตระหนักในคุณค่าตนเอง
สร้างภูมิคุ้มกันตนเองและความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตาม
๑.๕) ความสามารถที่จำาเป็นในการประกอบวิชาชีพครู (Competency) ได้แก่
การใช้ภาษาและเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การใช้จิตวิทยา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารจัดการในห้องเรียน การวิจัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการดำารงตนในการประกอบวิชาชีพครู
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๒) ได้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้
ของนิสิตครู ๙ สมรรถนะ คือ (๑) การกำาหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประเมิ น และสิ่ ง ที่ ป ระเมิ น
(๒) การให้ผลย้อนกลับกับผู้เรียน (๓) การสร้าง
และใช้ เ ครื่ อ งมื อ (๔) การให้ ค ะแนนและแปล
ความหมาย (๕) การออกแบบการประเมินสภาพจริง
(๖) การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือประเมิน (๗) การให้ระดับคะแนนและการ
รายงานผล (๘) การใช้การประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู (๙) การจัดทำา
โครงการในการออกแบบการประเมินการเรียนรู้ และใช้กระบวนการสอน ๕ ขั้นตอน คือ กระตุ้น
ความสนใจ สืบเสาะหาคำาตอบ สรุปผล ขยายความรู้และประเมินผล
๓) ได้รูปแบบและหลักสูตรการพัฒนาครูและผู้บริหารการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้ ๓ องค์ประกอบหลัก คือ
๓.๑) การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชน
๓.๒) ปัจจัยสนับสนุนการดำาเนินงาน ๓ ด้าน : บรรยากาศ เจตคติ การคาดหวัง
และแรงจูงใจ
๓.๓) ใช้กระบวนการพัฒนา ๓ รูปแบบ คือ การฝึกอบรมโดยตรง (Direct Training)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน (Learning in School) และการเรียนรู้นอกโรงเรียน โดยใช้เครือข่าย
ทางสังคม (Learning out of School via Social Network)
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๕. ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนใต้ ได้ข้อค้นพบสำาคัญ ดังนี้
๑) การจัดการศึกษาด้วยรูปแบบของพหุวัฒนธรรม จำาเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ผู้บริหาร เพื่อให้เกิดภาวะผู้นำาเชิงพหุวัฒนธรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง
๒) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะครูภาคใต้ใน ๓ ด้าน คือ (๑) การสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร (๒) การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และ (๓) การจัดการชั้นเรียน
คือ ประสบการณ์ในการสอนและการพัฒนาตนเองของครู โดยการพัฒนาตนเองของครูมีผลมากที่สุด
๖. ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รอุดมศึกษ�และก�รอ�ชีวศึกษ� สู่คว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�รและ
วิช�ชีพที่สอดคล้องกับตล�ดแรงง�นและก�รมีง�นทำ� ได้ข้อค้นพบสำาคัญ ดังนี้
๑) การพัฒนาศักยภาพวัยรุน่ เพือ่ แก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ ด้วยการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม จะช่วย
ให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์ทสี่ มั พันธ์กบั ชีวติ จริง ได้รบั การฝึกฝนทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้
ทักษะการแสดงออก ทักษะการสร้างความรู้ใหม่ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปสู่การ
เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข
๒) การปลูกฝังแนวคิดและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้นิสิตเภสัชศาสตร์เพื่อผลิต
เภสัชกรพันธุ์ใหม่ที่ดูแลผู้ป่วยรอบด้านและเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถทำาได้โดยการสอดแทรก
แนวคิดและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเข้าไปในหลักสูตรและพันธกิจหลักของคณะทุกด้าน ซึ่งการ
ดำาเนินการและติดตามผลควรทำาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม โดยใช้วงจร
PDCA เป็นตัวควบคุม
๓) สิ่งสำาคัญในการพัฒนาองค์การ คือ (๑) การศึกษาทำาความเข้าใจกับบริบทขององค์การ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพัฒนาอย่างลึกซึ้ง (๒) ดำาเนินการให้มีกระบวนการจัดการความรู้เรื่อง
ที่จะพัฒนาจากบุคลากรทุกฝ่าย และ (๓) ให้ความสำาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากร
ทุกฝ่ายและทุกระดับชั้นในองค์การ จึงจะส่งผลให้องค์การประสบความสำาเร็จในเรื่องที่จะพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม
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๗. ก�รพัฒน�ทุนท�งปัญญ�เพือ่ เพิม่ ขีดคว�มส�ม�รถของทรัพย�กรมนุษย์ เพือ่ รองรับก�รเป็น
ประช�คมอ�เซียน ได้ข้อค้นพบสำาคัญ ดังนี้
๑) อาชีพที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคาดหวัง มีจำานวน ๑๖ สาขา ส่วนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคาดหวัง มีจำานวน ๓ ด้าน ๒๖ คุณลักษณะ ได้แก่ (๑) ด้านพุทธิพิสัย
จำานวน ๑๒ คุณลักษณะ (๒) ด้านจิตพิสัย จำานวน ๘ คุณลักษณะ และ (๓) ด้านทักษะพิสัย จำานวน
๖ คุณลักษณะ
๒) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยมีความพร้อม ร้อยละ ๔๙.๔๘ ในการพัฒนาบัณฑิต
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓) ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มี ๓ ด้าน คือ (๑) ความต้องการจำาเป็นด้าน
อาชีพ (๒) ความต้องการจำาเป็นด้านกิจกรรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และ (๓) ความต้องการ
จำาเป็นด้านคุณลักษณะของบัณฑิต
๔) รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองโลก คือ โครงสร้าง
ขององค์ประกอบสำาคัญในกระบวนการบริหารงานวิชาการ ๕ ด้านที่มีความสัมพันธ์กัน คือ (๑) หลักสูตร
(๒) การจัดการเรียนการสอน (๓) การนิเทศการสอน (๔) การวัดและประเมินผล และ (๕) การใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา โดยใช้วงจร PDCA เป็นตัวควบคุม และเมื่อได้บริหารวิชาการแล้วจะส่งผลให้โรงเรียน
สามารถเตรียมผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองโลก
๕) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ มี ๘ ขั้นตอน คือ (๑) ขั้นการเร้า
(Instigation) (๒) ขั้นการศึกษาสำารวจ (Exploration) (๓) ขั้นการสร้างมโนมติเริ่มแรก (Pre-concept)
(๔) ขั้นการพยากรณ์หรือการทำานาย (Predict) (๕) ขั้นอธิบายเหตุในการพยากรณ์ (Explain the
predict) (๖) ขั้นการทดลอง (Experiment) (๗) ขั้นอธิบายผลการทดลอง (Explain the result) และ
(๘) ขั้นอธิบายความแตกต่าง (Describe the Differences)
๖) การนำ า ผลการวิ จั ย หรื อ องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ผล จำ า เป็ น ต้ อ งศึ ก ษา
กลุ่มประชากรที่จะใช้ บริบทชุมชนที่จะใช้ ว่ามีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงอย่างไรกับผลการวิจัย
หรือองค์ความรู้ที่จะนำาไปใช้อย่างไร จากนั้นจึงจัดทำาสื่อเผยแพร่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทแล้ว
สร้างคู่มือการใช้ในเรื่องนั้นๆ
สำาหรับกิจกรรมทีส่ าำ คัญ ซึง่ เป็นการเสวนาทางวิชาการในประเด็นสำาคัญด้านการวิจยั ทางการศึกษา
สามารถสรุปข้อค้นพบและการนำาไปใช้ประโยชน์ที่ได้จากการเสวนาและอภิปรายพิเศษ ได้ดังนี้
๑. ผลงานวิจยั ด้านการศึกษาในปัจจุบนั มีอยูจ่ าำ นวนมากแต่ไม่ได้นาำ ไปใช้ประโยชน์เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ควรจัดทำาคลังข้อมูลการวิจยั โดยนำางานวิจยั ทีม่ ที งั้ หมดลงในเว็บไซด์ทที่ กุ คนสามารถเข้ามาดูและดาวน์โหลด
ได้ หรือมีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็นผ่านสือ่ ออนไลน์และการจัดประชุมแบบแลกเปลีย่ นความคิด
ที่มีการเผชิญหน้ากัน รวมทั้งการสอนในมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นักศึกษาอ่านงานวิจัย คิดวิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ อภิปรายและทำาวิจัยเพื่อต่อยอดเพิ่มขึ้น
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๒. มีการส่งเสริมในเรื่องทุนวิจัย
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี ก ารให้ ทุ น วิ จั ย น้ อ ยมาก
เนื่องจากประเทศกำาลังประสบปัญหาเรื่อง
งบประมาณ ทำ า ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นถู ก ตั ด
งบประมาณ หรือบางครั้งการขอทุนวิจัย
มีกติกามาก จึงเป็นอุปสรรคสำาหรับนักวิจัย
รุ่นใหม่ๆ ที่จะขอทุน ดังนั้น สิ่งที่ควรจะ
ร่วมมือกัน คือ การเปลีย่ นวิกฤติให้เป็นโอกาส
โดยการนำางานวิจัยที่ไม่เคยถูกนำามาใช้ ให้ออกมาใช้ในเชิงพาณิชย์ให้ได้ โดยนักวิจัยจะต้องเปลี่ยนแปลง
ตนเองให้เป็นผู้ขาย โดยการทำางานวิจัยแล้วสามารถนำามาสร้างให้เกิดรายได้
๓. นอกจากการทำาวิจัยในระดับพื้นที่แล้ว อาจทำาวิจัยในสาขาวิชาการเรียนการสอนสำาหรับ
ผู้เรียนในระดับต่างๆ ที่สำาคัญ เช่น สาขาจิตวิทยาและเทคโนโลยีการเรียนการสอน เศรษฐศาสตร์และ
สังคมวิทยา เนือ่ งจากพบว่า การไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งเศรษฐศาสตร์จะทำาให้ใช้เงินลงทุนในเรือ่ งการศึกษามาก
แต่ไม่คุ้มค่า ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาจะทำาอย่างไรให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งต้องมีการร่วมมือกับผู้ปกครอง ทำาอย่างไรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ช่วยเหลือ
การศึกษามากขึ้น และปัญหาเรื่องอิทธิพลของสื่อ สภาพแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษา
๔. ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ จะส่งผลให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง
มากมาย การวิจัยและพัฒนาจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้ในการพัฒนาเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
ในเรื่องนี้จึงเป็นโจทย์การวิจัยที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องคิดว่า ถ้าเด็กน้อยลง ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
จะจัดการศึกษาอย่างไร
๕. เพือ่ ความก้าวหน้าทางการศึกษาไทย ผูว้ จิ ยั ควรมองหาองค์ความรูใ้ หม่ หมายถึง การวิจยั การศึกษา
ผลลัพธ์หรือคุณภาพผูจ้ บการศึกษาทัง้ ๓ ระดับ คือ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา
๖. การวิจัยทางการศึกษาไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ดี ถ้าหากผู้วิจัยไม่ใช้กระบวนการวิจัย
ที่มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยควรใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน คือการใช้การวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณควบคู่กันไป
๗. พื้นฐานของการทำามาหากินในปัจจุบันนี้ต่างต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ดังนั้น นักวิจัย
จะต้องเป็นมนุษย์ที่มีหลายมิติในตัวเอง จะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักผลิต และผู้ขาย โดยงาน
วิจัยที่ออกมาจะต้องเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่คิดเองและไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร
ไม่ได้คัดลอกสิทธิบัตรผู้อื่น และจะต้องเป็นงานวิจัยที่ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย
๘. การทำาวิจยั เป็นเพียงกระบวนการหรือเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ทีน่ าำ มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ครูทจี่ ะนำากระบวนการวิจยั มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องมีความเข้าใจชัดเจนในกระบวนการ
วิจยั และสามารถถ่ายทอดไปสูผ่ เู้ รียนซึง่ เป็นผลลัพธ์สดุ ท้าย โดยมีเป้าหมายเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
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โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึง่ การวิจยั เป็นส่วนหนึง่ ในการเพิม่ ทักษะการคิดวิเคราะห์และหาเหตุผล
ดังนั้น ครูจะต้องเป็นผู้คอยกระตุ้น จูงใจ ให้เด็กเกิดความสนใจและช่วยประคับประคอง การวิจัยเป็น
การฝึกนิสัยใฝ่เรียนรู้ และเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถหาคำาตอบได้ด้วยตัวเอง สิ่งเหล่านี้ถ้าเด็กได้รับ
การฝึก ชีวิตจะเริ่มต้นด้วยการตั้งโจทย์ หาวิธีการแก้ไข หานวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถนำาไปพัฒนา
การทำางานต่อไปได้
๙. ควรมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
และแนวทางการปฏิรูปทั้งในระดับโรงเรียน สถาบันการศึกษา ท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ รวมทั้ง
การเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริง
๑๐. ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักศึกษามองปัญหาในเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คิดโจทย์
ที่สำาคัญและเป็นประโยชน์ ตั้งคำาถามและหาคำาตอบตลอดชีวิต ให้ศึกษาแบบนักวิทยาศาสตร์หรือ
นักวิชาการ เช่น วิเคราะห์เรื่องของปัญหาและการหาทางออกของการจัดการเรียนการสอน
ของประเทศ การจัดการศึกษาในวิทยาลัยครูหรือในมหาวิทยาลัยที่สอนด้านครุศาสตร์หรือคณะอื่นๆ
สิ่งที่สำาคัญควรให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่แรกว่ากระบวนการเรียนรู้จะเรียนรู้อย่างไร
ให้มีประสิทธิภาพ
นอกจากนัน้ ยังมีการนำาเสนอนิทรรศการและการเสวนาด้านการวิจยั การศึกษา มีการจัดแสดงผลงาน
การขับเคลื่อนนโยบายวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ ผลงานวิจัยที่ผ่านการ
พิจารณาตัดสินผลงานวิจัยดีเด่น รอบที่ ๑ จำานวน ๒๔ เรื่อง ให้นำาเสนอในการประชุม โดยจำาแนก
ตามประเด็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล รวมถึงการนำาเสนอโปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทย
ด้านงานวิจัยทางการศึกษา (Education Research) หรือ Re-ED ด้วย

การประชุม
“การเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนา
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : ประเมินความต้องการ”

ANNUAL REPORT 2013

ก

121
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

ลไกที่สำาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนา
กำ า ลั ง คนสู่ ม าตรฐานสากล คื อ
การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National
Qualiications Framework – NQF)
โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคล
ที่เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอน
ประสบการณ์ ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด สำ า คั ญ ใน
การเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่าง
การศึกษาในระดับต่างๆ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยที่อยู่ใน
วัยแรงงานมีความรูค้ วามสามารถตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ รวมทั้งมองเห็นถึงเส้นทาง
การเรียนรู้และความก้าวหน้าอย่างชัดเจน
และยังเป็นการส่งเสริมการประกันคุณภาพของบุคคลตามระดับคุณวุฒิอีกด้วย ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
กำาลังขยายวงกว้างไปทั่วโลกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ ประชาคมยุโรป (EU) ได้จัดทำา
กรอบคุณวุฒิของกลุ่มประชาคมยุโรป (EQF) ไว้สำาหรับเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ ในยุโรปใช้เป็น
กรอบแนวทางพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ส่วนในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดทำากรอบคุณวุฒิของอาเซียน (ASEAN Qualiications Framework) เพื่อหาแนวทาง
การพัฒนาหรือเทียบเคียงกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติในภูมภิ าคอาเซียน และพัฒนาคุณภาพกำาลังคนในภูมภิ าค
อาเซียน ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายแรงงานและการศึกษาเช่นเดียวกับกลุ่มประชาคมยุโรป โดยได้มีการประชุม
หารือในระดับนานาชาติหลายครั้ง แต่ละครั้งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์การระหว่างประเทศ เช่น
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO), Australian Education
International (AEI) และ German Society for International Cooperation (GIZ)
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การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง ก�รเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�กรอบคุณวุฒิแห่งช�ติ :
ประเมินคว�มต้องก�ร เป็นการประชุมหนึง่ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำาปี
๒๕๕๖ ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” ระหว่าง
วันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์กบั ประเทศสมาชิกอาเซียนทีใ่ ช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ และประเทศนิวซีแลนด์
ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการพัฒนากรอบคุณวุฒมิ าเป็นเวลานาน และร่วมกันกำาหนดแนวทางความร่วมมือการ
เชือ่ มโยงกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงผลักดันให้มกี ารนำากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม ในการประชุมมีการบรรยายและอภิปรายเรือ่ งต่างๆ อาทิ การยกระดับ
กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติสกู่ ารเป็นประชาคมอาเซียน การแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์การพัฒนากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ การจัดทำารายละเอียดของกรอบคุณวุฒิของกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น
ในการประชุมเรื่องกรอบคุณวุฒิครั้งนี้ ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา
ได้นำาเสนอการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อยกระดับสู่ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งประเด็น
การนำาเสนอเป็น ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. คว�มหม�ย คว�มสำ�คัญ และก�รดำ�เนินง�นก�รจัดทำ�กรอบคุณวุฒิแห่งช�ติ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualiications Framework) หมายถึง กรอบแนวทางการ
เชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับ
ประเภทการศึกษาของผู้สำาเร็จการศึกษา จำาแนกตามสาขาวิชา วิชาชีพ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ผ่านการทดสอบ วัดและ
ประเมินผล และการเทียบโอนตามระดับคุณวุฒิแห่งชาติ
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ความสำาคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualiications Framework) คือ กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติเป็นกลไกทีน่ ำาไปสูก่ ารเทียบคุณวุฒใิ นระดับต่างๆ เพือ่ ให้ผทู้ อี่ ยูใ่ นระบบและนอกระบบการศึกษา
ได้รับการยอมรับ และรับรองความรู้ความสามารถ
การดำาเนินงานจัดทำากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มีขั้นตอนในการดำาเนินการตั้งแต่การศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและศึกษาดูงานจากประเทศที่ประสบความสำาเร็จ ตลอดจนการ
แต่งตั้งคณะทำางานพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และจัดประชุมประชาพิจารณ์ก่อนนำาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
๒. ก�รจัดทำ�ร�ยละเอียดกรอบคุณวุฒิของกลุ่มอ�ชีพ กลุ่มธุรกิจอุตส�หกรรมต่�งๆ ต�มกรอบ
คุณวุฒิแห่งช�ติในระยะแรก ซึ่งสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้คัดเลือกกลุ่มอาชีพ กลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรม จำานวน ๑๗ กลุ่ม
๓. กรอบคุณวุฒิอ�เซียน (ASEAN Qualiications Reference Framework : AQRF)
คือ วิธีการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิของประเทศสมาชิกโดยเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิที่เป็นแกนกลาง
(AQRF) และนำาไปสู่การปฏิบัติภายในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กรอบคุณวุฒิอาเซียนมี ๘ ระดับ ประกอบด้วย
สมรรถนะหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ๓ ส่วน คือ ความรู้และทักษะ (Knowledge
and Skills) การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ (Application) และความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือ
(Responsibility and Accountability)
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๔. แผนก�รดำ�เนินง�นขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งช�ติเพื่อยกระดับสู่ประช�คมอ�เซียน
การดำาเนินงานขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อยกระดับสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
เป็นจุดเริ่มต้นของ ASEAN Common Reference Framework และจะนำาสู่การปฏิบัติด้วย
การเทียบเคียงในประเทศอาเซียน (Implementation of ASEAN QF Referencing) ในปี ๒๕๖๑
ประเทศไทยแบ่งการดำาเนินงานเป็น ๒ รูปแบบ คือ การดำาเนินงานภายในประเทศและการดำาเนินงาน
ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคีเครือข่าย โดยดำาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติใน ๔ ภูมิภาค โดยภาคกลางเป็นการจัดประชุมสัมมนา
ระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ส่วนการดำาเนินงาน
ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคีเครือข่าย ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร Towards
Developing an ASEAN Common Reference Framework และจะร่วมทำาโครงการความร่วมมือกับ
ประเทศอินโดนีเซียและฮ่องกง โดยมีประเทศนิวซีแลนด์เป็นที่ปรึกษาโครงการ
นอกจากนัน้ ในการบรรยายและอภิปรายประเด็นต่างๆ มีการกล่าวถึงความสำาคัญ และความจำาเป็น
ในการดำาเนินงานเรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่น่าสนใจ ดังนี้
• กรอบคุณวุฒิแห่งช�ติ (National Qualiications Framework: NQF) มีความสำาคัญ
และมีความจำาเป็นในการดำาเนินการจัดทำา เพราะเป็นการประกันคุณภาพ สร้างความโปร่งใส และความ
มั่นใจให้แก่ผู้เรียน สถาบันการศึกษา ผู้ว่าจ้างในตลาดแรงงาน หรือผู้เกี่ยวข้องในการผลิต หรือการรับ
บุคคลเข้าเรียนหรือเข้าทำางาน โดยกรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning
Outcomes) ของบุคคล และยังเป็นกลไกที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) อีกด้วย
• กรอบคุณวุฒิอ�เซียน (ASEAN Qualiications Reference Framework : AQRF)
เป็นการกำาหนดกลุ่มข้อตกลงของหลักประกันคุณภาพที่สำาคัญและเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเป็น
หลักความมั่นคงของการสร้างความเชื่อมั่นต่อการพิจารณาคุณวุฒิของชาติ และเป็นหลักพิจารณา
ในระดับภูมิภาค กรอบนี้ทำาหน้าที่เป็นตัวเปรียบเทียบคุณวุฒิของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
โดยคุณลักษณะและความรู้ของกรอบคุณวุฒิอาเซียนที่คาดหวัง ประกอบด้วย ๘ ระดับ คือ
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ระดับ ๘ ระดับที่มีความสมบูรณ์และมีความชำานาญสูงสุด ซึ่งอยู่ในแนวหน้าของระบบภายนอก
โดยรวมถึงความเป็นอิสระและความคิด การค้นคว้าที่เป็นแบบฉบับและส่งผลคือการสร้างความรู้
และแนวปฏิบัติใหม่
ระดับ ๗ รวมความชำานาญในด้านองค์ความรูห้ ลักทีเ่ ป็นแนวหน้าของระบบภายนอก ประกอบด้วย
ความคิดที่มีอิสระและมีความจำาเป็น เพราะเป็นพื้นฐานของการค้นคว้า โดยขยายเวลาหรือจำากัด
ความรู้และการปฏิบัติใหม่
ระดับ ๖ มีความเป็นทฤษฎีและเทคนิคที่ชำานาญ รวมถึงมีความคิดเชิงวิเคราะห์และเป็นขั้นตอน
ระดับ ๕ มีความเป็นทฤษฎีและเทคนิคที่ชำานาญ และกว้างขวางครอบคลุม
ระดับ ๔ มีความเป็นจริง เป็นทฤษฎี และเป็นระบบเทคนิคที่ดี
ระดับ ๓ มีความเป็นจริง เป็นระบบเทคนิค และลักษณะทางทฤษฎีบางส่วน
ระดับ ๒ มีความเป็นจริง และเป็นพื้นฐาน
ระดับ ๑ ทั่วไป และพื้นฐาน
• กรอบคุณวุฒิแห่งช�ติของประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualiications
Framework : NZQF) ได้พัฒนาขึ้นมานานกว่า ๒๐ ปี และถือว่าเป็นประเทศนำาร่องของการ
พั ฒ นากรอบคุ ณ วุ ฒิ โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ สำ า คั ญ คื อ รั บ รองความสำ า เร็ จ ในผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้
(Learning Outcomes) และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ การพัฒนา NZQF มีการนำา
ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการวางมาตรฐาน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศนิวซีแลนด์ (NZQF) มี ๑๐ ระดับ (Level) คือ ระดับที่ ๑-๔
Certiicates ระดับที่ ๕-๖ Diploma ระดับที่ ๗ Bachelors Degrees, Graduate Diplomas,
Graduate Certiicates ระดับที่ ๘ Progradute Diplomas and Certiicates, Bachelors Degrees
with Honours ระดับที่ ๙ Master Degrees และระดับที่ ๑๐ Doctorates
ช่วงแรกของการใช้กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติของประเทศนิวซีแลนด์นนั้ ประสบปัญหา คือ กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติมคี วามซำา้ ซ้อนและมีระดับคุณวุฒถิ งึ ๓,๔๕๕ คุณวุฒิ ทำาให้เกิดความสับสนในการใช้งานทัง้ ในส่วน
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ของผูเ้ รียนและผูจ้ า้ งงาน สิน้ เปลืองทัง้ งบประมาณและเวลา จึงได้ดาำ เนินการแก้ไขโดยดึงภาคอุตสาหกรรม
ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ขณะนี้ประเทศนิวซีแลนด์มีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพียงกรอบเดียว จำานวน
คุณวุฒิลดลงร้อยละ ๔๕ จากเดิม ระบบมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จนสามารถเป็นแม่แบบของการพัฒนา
กรอบคุณวุฒิและเป็นที่ปรึกษาให้กับประเทศที่กำาลังดำาเนินการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติอีกด้วย
ทัง้ นี้ ประเทศนิวซีแลนด์ได้รว่ มกับประเทศออสเตรเลียจัดทำาโครงการนำาร่องในการพัฒนากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อวางระบบการดำาเนินงานพัฒนากรอบคุณวุฒิอย่างเป็นระบบ
และได้เลือกประเทศไทยเป็นประเทศนำาร่อง โดยจะร่วมกันดำาเนินการเกีย่ วกับการประเมินความต้องการ
(Need Assessment) เพือ่ วิเคราะห์ความต้องการและใช้เป็นฐานข้อมูลของการดำาเนินงานในระยะต่อไป
• กรอบคุณวุฒิแห่งช�ติของประเทศฮ่องกง (Hong Kong Qualiications Framework :
HKIQF) เริ่มพัฒนาเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ และเพื่อเพิ่มคุณภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันของกำาลังแรงงาน โดยผ่านกระบวนการ ๑) กำาหนดมาตรฐานในแต่ละคุณวุฒิที่แตกต่างกัน
๒) ประกันคุณภาพคุณวุฒิและหลักสูตรการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และ ๓) ประกันการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศฮ่องกง มีระดับคุณวุฒิ ๗ ระดับ ครอบคลุมระบบการศึกษา
สายสามัญ สายอาชีพ การฝึกอบรมต่างๆ และเป็นระบบสมัครใจ ทั้งนี้ เป้าหมายของกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติของประเทศฮ่องกง คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพ
กำาลังแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศฮ่องกง
ให้ความสำาคัญกับการเทียบโอนประสบการณ์ (Prior Learning) ในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ของประเทศฮ่องกงได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดมาตรฐาน
สมรรถนะ (Competency Standards : SCS) ด้วย
• กรอบคุณวุฒแิ ห่งช�ติของประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia Qualiications Framework :
IQF) แบ่งออกเป็น ๙ ระดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถ
เทียบโอนประสบการณ์ได้ กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียจะประเมินความรู้ ความสามารถ
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ในการทำางาน รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม โดยความรู้และความสามารถในการทำางานจะแบ่งเป็น
ระดับตามระดับคุณวุฒิ ส่วนคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ทุกระดับคุณวุฒิต้องมีเท่ากัน สิ่งที่คาดหวัง
จากการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ คือ นานาชาติให้การยอมรับกับระบบการศึกษาของประเทศ
อินโดนีเซีย และสามารถเทียบเคียงคุณวุฒิได้กับทุกประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนของนักเรียน
นักศึกษา และที่สำาคัญคือแรงงานของประเทศอินโดนีเซียสามารถเคลื่อนย้ายไปทำางานต่างประเทศได้
• แนวท�งก�รดำ�เนินก�รยกระดับกรอบคุณวุฒิแห่งช�ติสู่ประช�คมอ�เซียน ประเทศไทยได้
ร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซียและประเทศฮ่องกง โดยมีขั้นตอนการดำาเนินงาน ๔ ขั้นตอน คือ
๑) กำ�หนดกลุ่มอุตส�หกรรมที่จะดำ�เนินก�รโครงก�รให้ตรงกัน โดยประเทศไทยจะดำาเนิน
โครงการร่วมกับประเทศฮ่องกงในสาขาบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management)
ส่วนประเทศอินโดนีเซียยังไม่ได้ทำาการตกลงอย่างเป็นทางการ แต่ได้ยกตัวอย่างสาขาที่จะดำาเนินการ
ร่วมกัน คือ สาขาการประมง (Fisheries) และสาขาเกษตรกรรม (Agriculture)
๒) ระบุตำ�แหน่งง�นในส�ข�อ�ชีพที่ตกลงร่วมกัน (Job Title)
๓) ระบุสมรรถนะ (Competency) ทั้งสมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) และ
สมรรถนะวิชาชีพ (Occupational Competency) รวมทัง้ กำาหนดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ (Accredited
Qualiications)
๔) ดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�นโครงก�รและก�รขับเคลื่อน
การดำาเนินงานโครงการดังกล่าวนอกจากดำาเนินการร่วมกับประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
ฮ่องกงแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจาก New Zealand Qualiication Authority : NZQA ในการเป็น
ที่ปรึกษาการดำาเนินงานโครงการด้วย
ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาขาดแคลนกำาลังคนในระดับกลาง เนื่องจากผู้สำาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาไม่เข้าทำางานในภาคอุตสาหกรรม แต่นิยมเข้าศึกษาต่อเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ดังนัน้ การพัฒนาสมรรถนะของกำาลังคนในภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นสิง่ สำาคัญ ซึง่ กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติเป็นสิง่ ทีม่ คี วามสำาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และการขับเคลือ่ นกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติให้ประสบผลสำาเร็จนั้น จะต้องคำานึงถึงเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้
๑) กำาหนดกลไกการขับเคลื่อนให้ชัดเจน
๒) มีหน่วยงานกลางทำาหน้าที่ทดสอบอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีบทบาทที่ชัดเจนและดำาเนินงานตามบทบาทอย่างจริงจัง
๓) มีการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน
กล่าวโดยสรุป กรอบคุณวุฒิแห่งชาติมีความสำาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
เพราะจะทำาให้มีการพัฒนาและยกระดับกำาลังคนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำาให้กลุ่มอุตสาหกรรมมี
ผลิตภาพสูงขึ้นและนำาไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศเพื่อแข่งขันกับนานาประเทศได้

การประชุมระดับภูมิภาค
“การพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรม
การบูรณาการการศึกษา
และความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ตลาดแรงงาน ในภูมิภาคอาเซียน”
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ารศึกษาเป็นการลงทุนในอนาคตของทุกประเทศ เป็นการปูพื้นฐานที่ดีในชีวิตให้เยาวชน
ที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานมีทักษะและมีความรู้สำาหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรม ในสภาวะที่
กำาลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับปรุงคุณภาพและความเสมอภาคด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะ
ที่จำาเป็นสำาหรับศตวรรษที่ ๒๑ ผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ของ
ทุกประเทศที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งประเทศไทยและหลายประเทศในอาเซียน แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
ประเทศมีการเตรียมเยาวชนให้พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งท้าทายที่จะได้พบในการเรียน ในการทำางานและ
ในสังคมทั่วไป
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การประชุมระดับภูมิภาค เรื่อง “ก�รพัฒน�
ก�รศึกษ�ด้�นนวัตกรรม ก�รบูรณ�ก�รก�รศึกษ�
และคว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�อังกฤษ เพื่อเตรียม
ผูเ้ รียนสูต่ ล�ดแรงง�นในภูมภิ �คอ�เซียน” ระหว่าง
วันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
เป็นความร่วมมือระหว่างสำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำาประเทศไทย และบริติช
เคานซิล ประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคีร่วมจัดงานประชุมครั้งนี้ ภายใต้การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ระหว่างประเทศ ประจำาปี ๒๕๕๖ ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (International
Conference on Education 2013) เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” โดยจุดเน้นของ
การประชุม คือ มุ่งพัฒนาความรู้สำาคัญและนวัตกรรมใหม่ในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
นวัตกรรมการเรียนการสอนสำาหรับครูและนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และความสามารถทางภาษาต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ ICT, Mobile learning,
Tablet computers ในการสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ ชำานาญการ และมี
ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
และผู้ประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำา
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การประชุมครั้งนี้ สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึ ก ษามี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ นำ า เสนอ
ต่อทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนนำากรอบแนวทางและเส้นทางความ
สำาเร็จของการพัฒนาการศึกษาไทยตามนโยบาย
ด้ า นการศึ ก ษาของรั ฐ บาลไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
และเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนในการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ที่สำาคัญการประชุมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสหราชอาณาจักร
ในการสร้างคนรุน่ ใหม่แห่งยุคนวัตกรรมและความเชีย่ วชาญทางภาษาอังกฤษ ทัง้ นีเ้ พราะเป้าประสงค์หลัก
ของอาเซียนประการหนึง่ คือ การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและโลก การทีป่ ระเทศทีแ่ ข็งแกร่ง
มาเข้าร่วมการอภิปรายสัมมนา สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีระหว่างอาเซียนและนานาชาติ เป็นการนำา
ไปสู่การกระชับความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุม ประกอบด้วย เอกอัครราชทูต ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผูแ้ ทนองค์การระหว่าง
ประเทศ เช่น UNESCO, OECD, NZQA กระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเทศอินเดีย, Malaysian
Qualiications Agency, Brunei Darussalam National Accreditation Council, Edinburgh Napier
University, University of Central Lancashire, EURASHE, National University of Singapore,
Liverpool John Moores University รวมทั้ง British Council UK และผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน
ประมาณ ๑,๕๐๐ คน ภายในงานมีการอภิปรายและการเสวนากลุ่มย่อย ใน ๙ ประเด็น ดังนี้
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ : กุญแจสำาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สปู่ ระชาคมอาเซียน
การส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความร่วมมือกับอุตสาหกรรมในการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก
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จากประเด็นการเสวนาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นเรื่องจำาเป็นในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาทั่วโลก ดังเช่น European Association
of Institutions of Higher Education (EURASHE) ได้มี
การปฏิรูปการศึกษาผ่านการอภิปรายด้านนโยบายและ
เครือข่ายอาชีพทางการศึกษา โดยสมาชิก ๗ ประเทศของ
สหภาพยุโรป ในขณะที่ SEAMEO ได้ทาำ การวิจยั เพือ่ พัฒนาการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก โดยประเด็นสำาคัญ
ของการศึกษา คือ การสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
บทบาทของรัฐบาลในการสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เพือ่ เตรียมพร้อมสำาหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการคำานึงถึงสิง่ ทีต่ อ้ งการจะให้เกิดขึน้ ในอนาคต
การสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์สามารถทำาได้ผ่านการเรียนการสอนที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่
ซึง่ ต้องมุง่ เน้นให้เกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ อีกทัง้ ต้องสนับสนุนคณาจารย์ให้มคี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์
อันเกิดขึ้นได้จากการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้เป็น
ตัวของตัวเอง การเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้มสี ว่ นร่วมในหลักสูตร และช่วยให้นกั ศึกษามีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์จริง
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจำาเป็นต้องมีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความคิดวิเคราะห์และประเมินผลได้ มีศักยภาพในการคิดริเริ่มเชิงบวก มีความสามารถในการสื่อสาร
การประสานความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึง่ ประเทศไทยได้ตงั้ เป้าหมายทีจ่ ะเตรียมเยาวชนสำาหรับศตวรรษ
ที่ ๒๑ ดังนั้น ทักษะการสื่อสารจึงเป็นกุญแจที่สำาคัญ ทั้งทักษะทางด้านภาษา ความรู้ในประเทศสมาชิก
ซึ่งการบูรณาการความรู้จะช่วยยกระดับความเข้าใจในระหว่างประเทศสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์
สำาหรับประเทศสมาชิกที่จะก้าวไปด้วยกัน แต่ละประเทศสามารถใช้ทักษะของตัวเองในการสนับสนุน
การพัฒนาประชาคมอาเซียน
การประชุมดังกล่าว นอกจากการนำาเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ แล้ว บริเวณงานยังมีการจัดเวที
เยาวชน : การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ด้านวิทยาศาสตร์ และนำาเสนอความก้าวหน้าและความคิดสร้างสรรค์
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย (Science Youth Forum and Science Teaching
in Thailand Showcase) ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ คือ เวทีเยาวชนแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
ด้านวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมต้น ส่วนที่ ๒ คือ นิทรรศการนำาเสนอ
สื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยผ่านโครงการ Inspiring Science โดยแบ่งออก
เป็น ๖ หัวข้อ
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• ด�ร�ศ�สตร์ (Astro Camp) : เรียนรู้ระบบสุริยะจักรวาล ผลกระทบจากการเคลื่อนที่ของ
ดวงดาวต่างๆ ในอวกาศที่ส่งผลต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์
• คว�มเร็ว (Chiang Mai Rally) : การใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์คำานวณค่าความเร็ว ทดสอบ
สมรรถนะนักเรียนไทยในการคำานวณ
• พืชและก�รลำ�เลียงนำ้�และอ�ห�ร (Orchids) : อธิบายการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ผ่านการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
• ก�รทำ�ฝน (Rainmaker) : แนวพระราชดำาริในการจัดทำาฝนเทียม แก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง
ในการทำาเกษตรกรรม
• Solar system (Resort design) : การใช้พลังงานแสงแดดเรียนรูก้ ารถ่ายเทพลังงานความร้อน
จากดวงอาทิตย์เพื่อนำาไปใช้แทนไฟฟ้า
• ก�รทำ�นำ้�โซด� (Thai soda) : วิธีการอัดก๊าซเข้าสู่นำ้าสะอาด เพื่อจัดทำานำ้าโซดาสำาหรับดื่ม
และบริโภค
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นิทรรศการ
“เส้นทางการพัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”
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ทรรศการ “เส้นท�งก�รพัฒน�ก�รศึกษ�
เพื่ออน�คตประเทศไทย” เป็นส่วนหนึ่ง
ของงานสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำาปี
๒๕๕๖ เรื่อง “ก�รศึกษ�เพื่ออน�คตประเทศไทย” ของ
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่จัดขึ้นในระหว่าง
วั น ที่ ๒๓ – ๒๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการที่จัดขึ้น มีจำานวนทั้งหมด ๗ โซน
แต่ละโซนมีการนำาเสนอนิทรรศการและเวทีเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามประเด็นต่างๆ นิทรรศการ
ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
โดยในแต่ละโซนมีรายละเอียด ดังนี้
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• นโยบ�ยก�รศึ ก ษ� (Education
Policy Zone) : นำาเสนอนิทรรศการและ
เวทีเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับกรอบแนวทางและเส้นทางของการ
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ตาม
ประเด็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ซึง่ นำา
สูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาสังคมและการสร้างอนาคต
ที่ดีของประเทศไทย ภายในโซนประกอบด้วยเรื่องเด่นๆ ดังนี้
- ยุทธศ�สตร์ก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ นำาเสนอทิศทางของยุทธศาสตร์
การศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- (ร่�ง) แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) นำาเสนอแนวนโยบาย
ในการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุ ๓ วัตถุประสงค์ คือ ๑) พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐาน
ในการพัฒนา ๒) สร้างสังคมไทยให้
เป็นสังคมพลเมืองวิถีประชาธิปไตย
และ ๓) พัฒนาสภาพแวดล้อมของ
สั ง คม เพื่ อ เป็ น ฐานในการพั ฒ นา
คนและสร้างสังคมคุณธรรม ภูมปิ ญ
ั ญา
นวัตกรรมและการเรียนรู้
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- กรอบคุณวุฒิแห่งช�ติ นำาเสนอความสำาคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการนำากรอบคุณวุฒิแห่งชาติมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนากำาลังแรงงานให้มีความรู้
ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการพัฒนาระบบการประเมินที่เน้น
สมรรถนะเพือ่ ประกันคุณภาพว่าผูส้ าำ เร็จการศึกษาจะมีความรูแ้ ละสมรรถนะทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
- พัฒน�หลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของไทย นำาเสนอการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การกำาหนดโครงสร้าง สาระการเรียนรู้ ทักษะสำาคัญ ค่านิยมและเจตคติ และประสบการณ์
การเรียนรู้ที่นำาพาผู้เรียนออกนอกห้องเรียน สู่กิจกรรมการฝึกฝนที่สนุกสนาน ท้าทาย ตื่นเต้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทัดเทียมกับระดับมาตรฐานสากล
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• ก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนและก�รปฏิรปู ครู (Teaching Policy Zone) : นำาเสนอ
องค์ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปครู
โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
สาระที่ นำ า เสนอประกอบด้ ว ยเหตุ ผ ลและ
ความจำาเป็นในการปฏิรูปครูโดยยกฐานะ
วิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง วัตถุประสงค์
เป้าหมาย แนวทางการดำาเนินงานและกลไก
การขับเคลื่อนสู่ความสำาเร็จ
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• ก�รศึกษ�เด็กปฐมวัย (Early Childhood
Education Zone) : นำาเสนอ ความหมายของ
เด็กปฐมวัย ซึ่งหมายถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อน
เข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ ครอบคลุมเด็กทั่วไป เด็ก
ด้ อ ยโอกาส เด็ ก พิ ก าร รวมถึ ง เด็ ก ต่ า งด้ า วที่ อ ยู่ ใ นประเทศไทย ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย นิทรรศการที่สรุป
ความคิดเห็นของพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กใน ๑๑ จังหวัด เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ใน ๘ ประเด็น อาทิ วิธีการเลี้ยงดูเด็ก ใครควรเป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก ความห่วงใยเด็กในอนาคต เป็นต้น
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นอกจากนั้ น ภายในโซนมี ก ารจั ด เสวนาให้ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในแง่ มุ ม ต่ า งๆ จาก
ผู้ ที่ กำ า กั บ ดู แ ลนโยบาย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั ก วิ ช าการ และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นเด็ ก ปฐมวั ย
รวมถึงการนำาเสนอผลการจัดงานคาราวานส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่านที่สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาดำาเนินการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
เพื่ อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นร่ ว มกั น รวมถึ ง การจั ด กิ จ กรรม
มุ ม พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ๕ มุ ม (Merry Go Round) ประกอบด้ ว ย มุ ม ที่ ๑ พั ฒ นากิ จ วั ต ร
ด้ ว ยกิ จ กรรม มุ ม ที่ ๒ ธรรมชาติ แ ละสุ น ทรี ย ภาพ มุ ม ที่ ๓ คิ ด ได้ ทำ า ดี มุ ม ที่ ๔
วางแผนเรี ย นรู้ สู่ ก ารปฏิ บั ติ และมุ ม ที่ ๕ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายด้ ว ยการจั ด งานคาราวาน
ส่ ง เสริ ม เด็ ก ไทยให้ รั ก การอ่ า น รวมถึ ง นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัยเชิงนโยบายและการนำาสู่การปฏิบัติ สาระความรู้ และนวัตกรรมที่ประสบความสำาเร็จ

ตัวชี้วัดที่น่าสนใจในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ สถิติ
และตัวชี้วัดสำาคัญของประเทศไทยและนานาชาติ
ผล PISA O-Net สถิติและการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึ ก ษา และการนำ า เสนอสาระด้ า นสถิ ติ
และตัวชี้วัดเพื่อการวางแผนการศึกษาผ่าน App
Store บน iPAD ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการ
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ก�รเพิม่ ผลสัมฤทธิท์ �งก�รศึกษ� (Education
Statistics Zone) : นำาเสนอสาระด้านสถิติและ
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ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนการเสวนาเล่าเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ การพัฒนาสมรรถนะ
เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมหลากหลาย การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามธรรมชาติ ตามวัย การพัฒนาสมอง
ลูกด้วยกิจกรรมเล่านิทาน อ่านหนังสือ และศิลปะ ดนตรี จังหวะชีวิตของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและสามารถนำาความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
การเสวนาในครั้งนี้ นอกเหนือจากการให้ความรู้และแนวคิดเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้ว ยังเป็น
การแนะแนวถึงวิธกี ารต่างๆ ในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยทีถ่ กู ต้องเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กอีกด้วย
• สถิติและตัวชี้วัดเพื่อก�รว�งแผนและ
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ศึกษาที่สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาภูมิใจนำาเสนอ
เพราะจะทำ า ให้ ผู้ ช มสามารถค้ น หาและใกล้ ชิ ด ข้ อ มู ล
ทางสถิติมากขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัส รวมทั้งการเสวนา
ที่ น่ า สนใจโดยผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นสถิ ติ แ ละตั ว ชี้ วั ด จาก
หน่วยงานระดับประเทศและต่างประเทศ ในหัวข้อต่างๆ
อาทิ การพัฒนาสถิติและตัวชี้วัดการศึกษาไทยให้บรรลุ
เป้าหมายสากล การพัฒนาตัวชี้วัดการศึกษาไทยในเวที
สากล การยกระดับผลทดสอบคะแนน O-Net ระบบ
สถิติเพื่อการวางแผนและพัฒนาการศึกษา
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• ก�รติดต�มและประเมินผลก�รศึกษ�
ของประเทศไทย (Education Evaluation Zone) :
นำาเสนอผลการติดตามและประเมินตามประเด็น
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลใน ๗ ประเด็น คือ
๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบ
ความรู้ของสังคมไทย ๒) การสร้างและกระจายโอกาส
ทางการศึกษา ๓) การปฏิรูปครู ยกฐานะวิชาชีพครูให้
เป็นวิชาชีพชัน้ สูงอย่างแท้จริง ๔) การจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
๕) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา ๖) การวิจยั
และพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ และ ๗) การ
เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ
การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ซึ่งผลการติดตามและ
ประเมินดังกล่าว นอกจากนำาเสนอในรูปแบบเอกสารแล้ว
ยังนำาเสนอในรูป App Store ชื่อ Eva-ED ซึ่งเป็น
โปรแกรมประยุกต์ที่แสดงข้อมูลทางสิถิติตามนโยบาย
ของรัฐบาลทั้ง ๗ ประเด็น ดังกล่าวด้วย
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• สภ�ก�รศึกษ� (Education Council
Zone) : แนะนำาคณะกรรมการสภาการศึกษา
บทบาทหน้าที่ และผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
ของสภาการศึกษา อาทิ กรอบแนวทางการพัฒนา
การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย การวางแผน
นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษา และแนวทาง
การขับเคลื่อนในประเด็นสำาคัญ ข้อเสนอแนะ
ต่ อ ข้ อ ค้ น พบสำ า คั ญ ของงานวิ จั ย สู่ ก ารปฏิ บั ติ
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารจั ด แสดงผลงานของ
คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นต่ า งๆ
รวมถึงการนำาเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่สำานักงาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาจั ด ทำ า ขึ้ น ภายในปี
๒๕๕๖ เพื่อเป็นองค์ความรู้สำาหรับใช้ในการสัมมนาทางวิชาการในประเด็นต่างๆ
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• ก�รวิจัยท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ ครั้งที่ ๑๕ (The 15th National Symposium
in Education Research Zone) : นำาเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ให้นำาเสนอในการประชุม จำานวน ๒๔ เรื่อง จากผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามารับการคัดเลือก จำานวน
๓๓๙ เรื่อง เป็นงานวิจัยที่มีสาระสำ าคัญสอดรับกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา ที่สามารถนำาไปประยุกต์ต่อยอดและใช้
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ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการนำาเสนอ Education
Research (Re-ED) โปรแกรมประยุ ก ต์ สำ า หรั บ แสดงและสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ผลงานวิ จั ย ของ
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผ่าน App Store ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยจำาแนกตาม
“กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)” ด้วย

สภาการศึกษา :
สรรสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่
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นการขับเคลือ่ นนโยบายด้านการ
ศึกษาของรัฐบาลสู่ความสำาเร็จ
สำ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษามี
แนวคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมทางการ
ศึกษาสมัยใหม่ ในรูปแบบของโปรแกรม
ประยุกต์ ผ่าน Apple Application on Line
โดยการจัดทำาระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา
และทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สนับสนุนการดำาเนินงาน
ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการและสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา ผ่าน Apple Application (App. Store)
และผ่านเว็บเบส Web-based Version บนเว็บไซต์ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทั้งงานวิจัย
การศึกษา งานสถิติเพื่อวางแผนการศึกษา และงานประเมินผลการศึกษา ซึ่งจะทำาให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ
นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าถึงงานวิจัยด้านการศึกษา ข้อมูลสถิติ และ
รายงานการประเมินผลได้ทุกเรื่อง ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ด้วยระบบการเชื่อมต่อกับ Internet ไร้สาย
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การดำ า เนิ น งานดั ง กล่ า วถื อ เป็ น
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสำ า นั ก งาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร และ
สำานักงานสถิติแห่งชาติ นับได้ว่าเป็น
การสร้างและเปิดโอกาสทางการศึกษา
สร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
ให้กับทุกคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้สรรสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ โดยการนำาเสนอ
โปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทย จำานวน ๓ เรื่อง ดังนี้
• Education Research หรือ “Re-ED” เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบบริหาร
จัดการและสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและ
ผลงานวิจัยจากการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ซึ่งสาระสำาคัญของงานวิจัย
สอดรับกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างช่องทางเผยแพร่ข้อค้นพบ
และผลงานวิจัยทั้งองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการนำาสู่
การปฏิบัติ เพื่อให้บุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ได้เข้าถึงและนำาไปใช้ประโยชน์โดยตรงในทางปฏิบัติ เพื่อแก้
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ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาการศึกษาและระบบการเรียนรูไ้ ด้กว้างขวางมากขึน้ และถือเป็นช่องทางใหม่สาำ หรับ
การขยายโอกาสให้มกี ารเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลผลงานวิจยั ทางการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง ตามนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาดังกล่าว เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยของสำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาและผลงานวิจัยจากการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ
จำานวน ๑,๓๖๒ เรื่อง ดังนั้นเพื่อให้โปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทยด้านผลงานวิจัยทางการศึกษา
เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาและเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยในปัจจุบัน
มีปริมาณข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาต่อการศึกษาค้นคว้าในวงกว้างยิ่งขึ้น สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาจึงมีนโยบายที่จะสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลผลงานวิจัยขนาดใหญ่ด้วย
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• Education Statistics หรือ “Stat-ED”
เป็ น โปรแกรมประยุ ก ต์ ก ารศึ ก ษาไทยที่
นำ า เสนอข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการ
ศึ ก ษาในภาพรวมของประเทศไทย และ
เปรี ย บเที ย บประเทศไทยกั บ นานาชาติ
ในระดับภูมิภาคและทั่วโลก โดยแสดงผลใน
๓ มิติ ได้แก่
๑. ตัวชี้วัดด้านการศึกษาที่แสดงโอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพการศึกษา
๒. ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ด้านประชากร แรงงาน และ ICT
๓. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
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• Education Evaluation
หรือ “Eva-ED” เป็นโปรแกรมประยุกต์
การศึ ก ษาไทยที่ นำ า เสนอข้ อ มู ล สถิ ติ แ ละ
ผลสำารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาของไทย ตามนโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาลใน ๗ ประเด็น โดยนำาเสนอผลการ
สำารวจความคิดเห็นในภาพรวมประเทศไทย
แยกรายภูมิภาค แบ่งตามระดับและประเภทการศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา
การอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ ซึง่ ข้อมูลทีน่ าำ เสนอสามารถเลือก drill down ดูขอ้ มูลเชิงลึกใน ๔ มิติ
คือ ๑) นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ๒) ระดับการศึกษา ๓) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ๔) พื้นที่
ล่าสุดสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้นำาเสนอโปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทยทั้ง
๓ โปรแกรมดังกล่าว เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมการนำาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
๒๕๕๖” (Thailand Research Expo 2013) ของสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่
๒๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ด้วย

บทบ�ท : คณะกรรมก�รสภ�ก�รศึกษ�
และคณะอนุกรรมก�รสภ�ก�รศึกษ�


บทบ�ทและก�รขับเคลื่อน

บทบาทและการขับเคลื่อน

ก
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ารขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คณะกรรมการสภาการศึกษาเป็นผู้มีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สนับสนุนและผลักดันสู่การปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จากผลการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาใน
ช่วงปีที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายสำาคัญๆ หลายเรื่อง อาทิ กรอบและ
ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน
ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล และ (ร่าง) กรอบแนวทางและผลการติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล โดยมีคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
เป็นผู้พิจารณาและผลักดันเรื่องต่างๆ สู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาการศึกษา ดังนี้
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กรอบและทิ ศ ท�งก�รวิ จั ย
ท�งก�รศึกษ�ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒๕๕๘) เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน
ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อน
กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษา
ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)
สู่ ก ารปฏิ บั ติ ตามที่ สำ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาเสนอ ได้ แ ก่ ๑) ให้ มี ก ารประสาน
ความร่วมมือและจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และบรรจุกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) เข้าเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของมาตรการดำ า เนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ ฉบั บ ที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ๒) ให้สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยประสานงานเพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยงของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัยทางการศึกษา และ ๓) ให้สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึ ก ษาสร้ า งกลไกและช่ อ งทางเผยแพร่ ทุ ก รู ป แบบ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี
การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ขณะนี้สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได้จัดทำา “คู่มือการดำาเนินงาน” กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒๕๕๘) เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวปฏิบัติและสนับสนุนการดำาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว
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แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ที่ประชุมเห็นชอบ
การปรับปรุง (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) โดยให้
ดำาเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะสั้นให้ดำาเนินการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) และระยะยาวให้เตรียมยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ๑๕ ปี ควบคู่กันไป
สำาหรับในระยะต่อไปให้จัดทำาแผนการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติฯ ควบคู่กับการจัดทำา
ระบบการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแผน รวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทยและเปรียบเทียบกับนานาชาติ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของไทยให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล



(ร่ � ง) กรอบแนวท�งและผลก�รติ ด ต�มประเมิ น ผล
ก�รจั ด ก�รศึ ก ษ�ต�มนโยบ�ยด้ � นก�รศึ ก ษ�ของรั ฐ บ�ล
เป็นการนำาเสนอรายงานความก้าวหน้าการติดตามและประเมินผล
การจั ด การศึ ก ษาตามนโยบายด้ า นการศึ ก ษาของรั ฐ บาล
และสรุปผลการดำาเนินงานจัดการศึกษาของแต่ละภาค โดยการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถาม การเข้าไป
สังเกตและสัมภาษณ์ในพื้นที่จริง และผลการตรวจราชการ
เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคกลาง ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ โดยให้ปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน
และนำาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป
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(ร่�ง) ยุทธศ�สตร์ก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย
ตามนโยบายรั ฐ บาล ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
และให้นำาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
เพื่อจัดทำาเป็นยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ ฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ให้มีการนำาไปสู่
การขับเคลื่อนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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คว�มร่วมมือจ�กองค์ก�รน�น�ช�ติ
สถิติและตัวชี้วัดท�งก�รศึกษ�เพื่อก�รว�งแผน
ของประเทศไทยกับน�น�ช�ติ

ความร่วมมือ
จากองค์การนานาชาติ
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มื่ อ พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์ ก ารศึ ก ษา
วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational,
Scientiic, and Cultural Organization:
UNESCO) ได้ตงั้ คณะทำางานขึน้ ชุดหนึง่ เพือ่ รวบรวม
และศึกษาข้อมูลเชิงนโยบาย รวมทั้งแนวทาง
การดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Learning) ในการเรียนรู้ในทวีปต่างๆ ได้แก่ อเมริกาเหนือและลาติน
อเมริกา แอฟริกาและตะวันออกกลาง ยุโรป และเอเชีย ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท Nokia โดยสรุป
ข้อค้นพบในเอกสารชุด เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่: ประสบการณ์นานาชาติ
ของยูเนสโก (UNESCO Series of Working Papers on Mobile Learning) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อเป็นฐานความคิดในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้กำาหนดนโยบายทางการศึกษาจากประเทศต่างๆ
จำานวน ๒๐ ประเทศทั่วโลกที่มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว โดยมีเป้าหมายในการจัดทำาและ
เผยแพร่ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ของยูเนสโก
(UNESCO Policy Guidelines for Mobile Learning) ในการประชุมสัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีการสือ่ สารเคลือ่ นที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ (UNESCO Mobile Learning Week 2013: MLW 2013)
ณ สำานักงานใหญ่องค์การ UNESCO กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๖ และเลขาธิการสภาการศึกษาได้นำาคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนำาเสนอนโยบายและประสบการณ์การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตในการจัดการศึกษาใน
ชั้นเรียนและการศึกษานอกระบบตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่ประเทศแรกของ
โลกที่มีนโยบายเด่นชัดในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบพกพาขจัดความไม่รู้หนังสือในกลุ่มผู้เรียน
ด้อยโอกาส การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในชัน้ เรียนอันเนือ่ งมาจากความนิยมในการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีซ่ งึ่ มีกว่า ๖ พันล้านเครือ่ งทัว่ โลก
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ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ รั บ
คำาตอบว่าเทคโนโลยีเคลื่อนที่สามารถช่วยสนับสนุน
การรู้หนังสือของเด็กและผู้ใหญ่อย่างไร สนับสนุนครู
ให้พัฒนาวิชาชีพซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น
อย่างไร สนับสนุนความเสมอภาคด้านการศึกษาและ
ความเท่าเทียมของผู้เรียนโดยขยายโอกาสแก่เด็กหญิง
และสตรีอย่างไร และในระหว่างการประชุมมีนิทรรศการ
แสดงพัฒนาการล่าสุดของเทคโนโลยีเคลื่อนที่และ
โครงการการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งประเทศไทย
ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย
การประชุม “การเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่” เป็น
ส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์การเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
ครัง้ ที่ ๒ โดยมีขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผูเ้ ชีย่ วชาญระหว่างประเทศ ผูป้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการเรียนรู้
ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่มาร่วมงาน เพื่อแบ่งปันนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่และเร่งให้
บรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันพัฒนาการล่าสุดของเทคโนโลยี
เคลือ่ นทีแ่ ละการใช้นวัตกรรมเพือ่ สนับสนุนการรูห้ นังสือ คุณภาพการศึกษาและความเสมอภาคหญิง - ชาย
รวมทั้งสร้างความเป็นหุ้นส่วนภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
องค์การยูเนสโกแสดงให้เห็นว่าการบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนในปี ๒๐๑๕ เป็นเรื่อง
เร่งด่วนท้าทาย เนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกถดถอย ความขัดแย้งทางการเมืองและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ขณะเดียวกันการเติบโตของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในประเทศกำาลังพัฒนาก็เป็นการเผชิญหน้า
กับวิกฤติต่างๆ ดังกล่าว และองค์การยูเนสโกเชื่อว่าแนวโน้มนี้เป็นการสำารวจว่าเทคโนโลยีเคลื่อนที่
สามารถทำาให้เกิดการเข้าถึงการศึกษา
คุณภาพ และความเท่าเทียมตามเป้าหมาย
การศึกษาเพื่อปวงชน องค์การยูเนสโก
จึงได้บูรณาการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง
เทคโนโลยีเคลื่อนที่เข้าในเรื่องการเรียนรู้
ทั้ ง ในระบบและนอกระบบ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับหน้าที่หลักในการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เสริมสร้าง
ศักยภาพและอำานวยความสะดวกในการ
แบ่งปันความรู้
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ในการประชุมดังกล่าว UNESCO ได้ยกตัวอย่างโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (OTPC)
จากเอกสาร เรื่อง UNESCO Mobile Learning Policy Guideline โดยยกย่องระบบการศึกษาไทย
ที่มีเจตนารมย์ทางการเมืองที่เด่นชัดในการนำาแนวความคิดดังกล่าวสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดสรร
งบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะทางเศรษฐกิจ และทุกถิ่นได้มี
โอกาสใช้แท็บเล็ตในการเผยแพร่ข้อมูลที่จำาเป็นในการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในหมู่ครูและ
ผู้เรียน การติดตามและประเมินสัมฤทธิผลของผู้เรียนผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำาบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยี
การสือ่ สารเคลือ่ นทีเ่ พือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country
Strategy) ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของรัฐบาล
ตามข้อเสนอแนะของยูเนสโก โดยประมวลแนวทางการดำาเนินงานการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่
เพื่อการศึกษาของประเทศไทยในอดีตและการดำาเนินงานที่เป็นรูปธรรมในปัจจุบัน พร้อมเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทั้งนี้ เพื่อให้ยูเนสโกมี
องค์ความรูแ้ ละข้อมูลเกีย่ วกับนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารเคลือ่ นทีเ่ พือ่
การเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ให้ระบบการศึกษาต่างๆ ได้รับทราบ และยูเนสโกได้คัดเลือกให้ประเทศไทยเป็น
กรณีศึกษาเกี่ยวกับเจตจำานงแห่งรัฐในการจัดสรรทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเพื่อแจกแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
แก่นักเรียนทุกระดับชั้น โดยยูเนสโกจะสังเคราะห์เนื้อหาเพิ่มเติมจากบทวิเคราะห์ฯ เพื่อจัดทำา
Educational Policy Review แก่รัฐบาลไทยใน พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมถึงเผยแพร่ความเคลื่อนไหวในเรื่อง
ดังกล่าวแก่วงการศึกษาไทยและสร้างโอกาสทีไ่ ทยจะเป็นหนึง่ ในประเทศต้นแบบทีข่ ยายผลแนวนโยบาย
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเป็นประเทศแรกๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา (One
Tablet Per Child Policy: OTPC) ด้วยไทยเป็นหนึง่ ใน ๒๐ ประเทศทีใ่ ห้ความสนใจต่อแนวความคิดนี้ และ
ได้รับการยกย่องในข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่



ผู้นำ�ก�รศึกษ�กว่� ๓๐ ประเทศ ถกคว�มเป็นไปได้ในก�รผสมผส�นเทคโนโลยี
ก�รสื่อส�รแบบพกพ�ในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ร่วมกับ GSMA ซึง่ เป็นสมาคมบริษทั โทรคมนาคม ๒๙ แห่งทัว่ โลก ได้เชิญรัฐมนตรี นักการเมือง
และผู้กำาหนดนโยบายการศึกษาชั้นนำาจาก ๓๐ ประเทศทั่วโลกมาประชุม ณ สำานักงานใหญ่ UNESCO
กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อพิจารณาและระดมความคิดเห็นตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบพกพาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา (Policy Guidelines
for Mobile Learning) ที่ UNESCO ได้นำาเสนอต่อที่ประชุมนักวิชาการในสัปดาห์ส่งเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารแบบพกพา (UNESCO Mobile Learning Week)
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ของยูเนสโกว่า ไทยเป็นประเทศเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีเจตจำานงทางการเมืองที่แน่วแน่
ในการนำานโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการนำาแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบ
โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะได้ประเมินการใช้แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และวิเคราะห์แนวทาง
การขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการเรียนรู้ในระยะกลางและระยะยาว
ร่วมกับยูเนสโกต่อไป
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ UNESCO รวบรวมจากประสบการณ์การนำาโทรศัพท์เคลื่อนที่
และแท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ จำานวน ๑๔ ประเทศ รวมทั้งโครงการแท็บเล็ต
พีซีเพื่อการศึกษาไทย คือ ภาครัฐและเอกชนในประเทศต่างๆ ควรร่วมมือกันผสมผสานเทคโนโลยี
การสื่อสารแบบพกพาในกระบวนการเรียนรู้เพื่อเร่งรัดการดำาเนินการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนที่เป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการขยายโอกาสและคุณภาพของผูเ้ รียนในทุกรูปแบบ การพิจารณาลงทุนในเทคโนโลยี
การสือ่ สารทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มและเหมาะสมกับการใช้งาน การพัฒนาสือ่ การเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพและหลากหลาย
การพัฒนาทักษะครูในฐานะผู้อำานวยการการเรียนรู้ ฯลฯ ในการประชุมครั้งนี้ ภาคธุรกิจโทรคมนาคม
ได้ร่วมนำาเสนอแนวคิดและรูปแบบการดำาเนินงานที่ได้ดำาเนินการในประเทศต่างๆ ต่อที่ประชุมด้วย
สำาหรับการส่งเสริมการเรียนรูใ้ นห้องเรียน ทีป่ ระชุมได้รบั ฟังและหารือถึงการเสริมสร้างความร่วมมือ
กับนานาชาติเพือ่ ขับเคลือ่ นแนวคิดดังกล่าว โดยมีความเห็นร่วมกันทีจ่ ะให้ UNESCO เป็นองค์การประสานงาน
กลางในการเผยแพร่ความก้าวหน้าการดำาเนินงานของประเทศต่างๆ ที่ได้ดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายไปแล้ว อาทิ ไทย อุรุกวัย ปากีสถาน และแอฟริกาใต้ รวมทั้งส่งเสริมโครงการวิจัยและพัฒนา
ในประเทศที่กำาลังจะเริ่มดำาเนินการ โดยเฉพาะการพัฒนาวิสัยทัศน์และกระบวนการกำาหนดนโยบาย
การผลิตและพัฒนาครู การกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยเฉพาะการส่งเสริม
การอ่านและการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง UNESCO และ GSMA ได้รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมและ
จะนำาเสนอความก้าวหน้าในเว็บไซต์ด้านการศึกษาของ UNESCO เป็นระยะๆ
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ก�รประชุมคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�กับองค์ก�รยูเนสโก

เลขาธิการสภาการศึกษาได้ประชุม
ร่วมกับ Mr. David Atchoarena, Director
of Division for Teacher Development
and Higher Education และ Mr. Fengchun
Miao : programme specialist,
ICT in Education ณ สำานักงานใหญ่
UNESCO กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรัง่ เศส เพือ่
ร่วมมือด้านการศึกษากับองค์การยูเนสโกใน
การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษาของ
ประเทศไทย วิเคราะห์ระบบการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยศึกษาในหัวข้อทีป่ ระเทศไทย
ให้ความสนใจเพือ่ เสนอแนะด้านนโยบายการศึกษา เช่น การประเมินภาพรวมระบบการศึกษา นโยบายเรือ่ งครู
การพัฒนาความรูค้ วามสามารถครู หลักสูตร การประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการศึกษา การเสริมสร้างความสามารถของครู โอกาสทางการศึกษาของนักเรียน โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งเป็นความท้าทายต่อความเสมอภาคและคุณภาพ
การศึกษาของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีการหารือการจัดทำาแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามข้อริเริ่มของ
Mr. Ban Ki - Moon เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ในเรือ่ ง Education First Initiative หรือ การศึกษา
ต้องมาก่อน เพื่อจัดทำาบทวิเคราะห์อุปสรรคในการเข้าเรียนของเด็กในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องมาตรการจูงใจ
ในการดำาเนินการด้วย

การดำาเนินงานการศึกษาเพื่อปวงชน (Education
for All – EFA) ได้เริ่มขึ้นที่ประเทศไทย จากการประชุม
ระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพือ่ ปวงชน (World Conference
on Education for All) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ อำาเภอ
จอมเทียน ประเทศไทย โดยองค์การยูเนสโก และองค์การ
ระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในช่วงเวลา
นั้นเกิดวิกฤติการณ์ด้านการศึกษาขึ้นมากมายทั่วโลก
อาทิ ประชากรของประเทศด้อยพัฒนาและกำาลังพัฒนา
ขาดโอกาสในการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษา การไม่ รู้ ห นั ง สื อ
การขาดการเรียนรู้ทักษะที่จำาเป็นในการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิต เป็นต้น
การประชุมครั้งนั้นได้มีการรับรองปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (World Declaration
for All) หรือ ปฏิญญาจอมเทียน (Jomtien Declaration) ซึ่งเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกัน
ของประเทศสมาชิกในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของเด็ก
เยาวชน รวมถึงผู้ใหญ่ทุกคนในประเทศ และได้กำาหนดเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนไว้ ๖ เป้าหมาย
ซึ่งจะต้องบรรลุภายในปี พ.ศ. ๒๕๔๓
จากการประชุมเพือ่ ติดตามความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาเพือ่ ปวงชน ในการประชุมระดับโลก
ด้านการศึกษา (The World Education Forum) ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล ผลการติดตามพบว่า
การดำาเนินงานในหลายๆ ประเทศยังไม่บรรลุเป้าหมายตามทีก่ าำ หนด ทีป่ ระชุมจึงได้รว่ มกันกำาหนด “กรอบ
ปฏิบัติการดาการ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน” (Dakar Framework for Action) ซึ่งเป็นพันธกรณีร่วม
ทีร่ ฐั บาลประเทศสมาชิกจะต้องนำาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยกรอบปฏิบตั กิ ารได้กาำ หนดเป้าหมายการพัฒนาการ
ศึกษาเพื่อปวงชนไว้ ๖ ประการ (EFA Six Goals) และต่อมาได้มีการปรับแก้เป้าหมายทั้ง ๖ เป้าหมาย
ดังนี้
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๑) การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย
๒) การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) การตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของเยาวชนและผู้ใหญ่
๔) การยกระดับการรู้หนังสือในผู้ใหญ่
๕) ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันด้านการศึกษาระหว่างชายกับหญิง
๖) คุณภาพการศึกษา
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเล็งเห็นความสำาคัญที่จะบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา
เพือ่ ปวงชนตามพันธกรณีรว่ มทีต่ กลงกันไว้ จึงทำาการศึกษาข้อมูลการดำาเนินงานด้านการศึกษาเพือ่ ปวงชน
ในประเทศไทยที่ดำาเนินการโดยหน่วยงานและองค์การต่างๆ เพื่อได้รู้สถานภาพปัจจุบันของการจัดการ
การศึกษาเพือ่ ปวงชนของประเทศไทย และรูป้ ญ
ั หาอุปสรรคทีค่ น้ พบ พร้อมศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ๗ ประเด็น ที่มีส่วนในการผลักดันการดำาเนินงานการศึกษา
เพื่อปวงชนในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อแสวงหาแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และองค์การยูเนสโกในการผลักดันการศึกษาเพื่อปวงชนให้บรรลุเป้าหมายทั้ง ๖ ประการ อันจะนำาไป
สู่การจัดทำารายงานการติดตามการศึกษาเพื่อปวงชนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
นอกจากนั้น เลขาธิการสภาการศึกษาได้
ประชุมร่วมกับ Mr. Olav Seim, Director of EFA
Global Partnership Team ณ สำานักงานใหญ่
UNESCO กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรัง่ เศส เพือ่ จัดทำา
รายงานผลการปฏิบตั งิ านการศึกษาเพือ่ ปวงชนของ
ประเทศไทยจากปฏิญญาจอมเทียนในปี พ.ศ. ๒๕๓๓
จนถึงปัจจุบันในแต่ละเป้าหมาย (Goal) และ
นโยบายรัฐบาลสมัยต่างๆ ทีส่ นับสนุนวาระสากลนี้
รวมทัง้ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยเพือ่ แสดงให้เห็นถึง
ความร่วมมือในภูมภิ าค รวมถึงผลการดำาเนินงาน
ของประเทศไทยโดยเฉพาะความพยายามทีจ่ ะ
ทำาให้ประชาชนไทยอ่านออกเขียนได้ ซึง่ ในเรือ่ ง
นี้ประเทศไทยได้รับคำาชมเชยเป็นอย่างมาก
นำาไปสูก่ ารปฏิบตั ติ ามเป้าหมายแต่ละเป้าหมาย
ให้ชดั เจนและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้
เตรียมการรายงานผลการดำาเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

นอกจากนี้ ยังประชุมร่วมกับ Dr. Edem Adubra, Chief of Section, Secretariat of the
International Task Force on Teachers for Education for All เรื่อง การมีส่วนร่วมของประเทศไทย
ใน International Task Force on Teachers for Education for All เพื่อจัดทำาข้อมูลสถานะของ
ครูในประเทศไทยและการยกระดับมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้วย

เลขาธิการสภาการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสหภาพแอฟริกา (African Union)
จำานวน ๔๖ ประเทศ และประเทศสมาชิกองค์การ
UNESCO อื่นๆ เพื่อจัดทำาแผนการดำาเนินงานพัฒนาครู
(Teacher Development Roadmap)
จากสาระสำาคัญของแผนการดำาเนินงานพัฒนาครู
ดังกล่าว ได้กำาหนดเป้าหมายหลัก (Goals) ไว้ ๖ ประการ
ดังนี้
๑. คุณลักษณะมาตรฐานสำาหรับครู
๒. การขยายการใช้การเรียนแบบเปิดและทางไกล
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและคุณภาพของการฝึกอบรมครูและส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู
๓. การปรับปรุงวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสะท้อนทักษะชีวิต
และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
๔. การบรรจุ แต่งตั้งครู และโยกย้ายด้วยความเป็นธรรมและมีมาตรฐาน
๕. การใช้ประโยชน์จากวิชาประวัติศาสตร์ในการเรียนการสอน
๖. การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและเพิ่มศักยภาพครู
นอกจากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและนโยบายการพัฒนาวิชาชีพครู
ของประเทศไทย ซึ่งจะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันต่อไปในอนาคตด้วย
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ข้อริเริ่มระดับโลกว่�ด้วยก�รศึกษ�ต้องม�ก่อน (Global Education First
Initiative: GEFI) และบทวิเคร�ะห์ข้อเสนอแนวท�งก�รส่งเสริมให้เด็กทุกคน
ได้เข้�เรียน
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๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ มหานครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา Mr. BAN Ki-Moon เลขาธิการ
องค์การสหประชาชาติได้แถลงการณ์แนวทาง
การดำาเนินโครงการ Global Initiative on
Education (Education First) ต่อที่ประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ซึ่งสร้างแรงกระเพื่อม
ครั้งใหญ่ให้กับวงการการศึกษา โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการส่งเสริมคุณภาพและจัดการศึกษา
อย่างเสมอภาคสำาหรับเด็กทุกคนภายในปี ๒๕๕๘ (2015) โดยคาดหวังให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนา
ใน ๓ ประเด็นสำาคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียนในโรงเรียน (Put every
child in school) ปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ (Improve the quality of learning) และสร้าง
ความเป็นพลเมืองโลก (Foster global citizenship) และให้ถือเป็นคำามั่นสัญญาร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิกทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายภายในปี ค.ศ. 2015 โดยกำาหนดกรอบการดำาเนินการหลัก (Key Actions)
๑๐ ประการ ประกอบด้วย ๑) การให้เด็กทุกคนสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน (Enroll all children
in school) ๒) การให้การศึกษาที่ยั่งยืน (Sustain Education) ๓) การรับรองคุณภาพนักเรียนทุกคน
(Ensure all children) ๔) การฝึกอบรมครูเพิ่มขึ้น (Train more teacher) ๕) การติดตั้งอุปกรณ์
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ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน (Equip classroom) ๖) การเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน (Prepare
student) ๗) การปรับปรุงโภชนาการให้แก่เด็ก (Improve child nutrition) ๘) การสร้างให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Instill lifelong learning) ๙) การสร้างความเป็นพลเมืองโลก (Foster global citizenship)
และ ๑๐) ปิดช่องว่างทางการเงิน (Close the inancing gap)
จากเป้าหมายดังกล่าว หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยต่างมีความตื่นตัวและให้การตอบรับ
ต่อแถลงการณ์ข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในทุกด้าน ดังจะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาระยะยาว ๗ ประเด็น
ของรัฐบาล ซึ่งล้วนมีส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนและสอดคล้องตามแนวทางการดำาเนินโครงการ
Global Initiative on Education (Education First) ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ให้มีความก้าวหน้าและ
ประสบผลสำาเร็จในแต่ละเป้าหมาย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน ดังจะเห็นได้จาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน คำานึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ด้วยการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเวลา
๑๕ ปี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการสร้างโอกาสทางการศึกษา และการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยที่คำานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่
ประชาชนทุกกลุ่ม
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ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดความตระหนัก
ในความสำาคัญของการศึกษา อันจะนำามาสู่การขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้
จัดทำาเอกสารแปล “ข้อริเริ่มระดับโลกว่�ด้วยก�รศึกษ�ต้องม�
ก่อน หรือ Global Education First Initiative: GEFI” จาก
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้
มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และจัดพิมพ์เป็นเอกสาร Global
Education First Initiative: An Initiative of the United
Nations Secretary-General มาแล้ว ใน ๔ ภาษา ได้แก่ ภาษา
อังกฤษ ภาษาอารบิก ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน โดยได้ขอ
อนุญาตการจัดแปลอย่างเป็นทางการจากองค์การสหประชาชาติ
(United Nations : UN) และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ในการจัดแปลและเผยแพร่เอกสารดังกล่าวแก่ผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและผู้สนใจ
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ข้อเสนอนโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�ของ
ประเทศไทย
จากสถานการณ์ โ ลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ว ประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยสำาคัญดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
การศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม จากข้อมูลสถิติต่างๆ
พบว่า ขีดความสามารถด้านการศึกษาของประเทศไทย
มีแนวโน้มลดลง
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นอกจากนั้น สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังเล็งเห็นถึงความสำาคัญและความจำาเป็นในการ
ส่งเสริมเด็กทุกคนได้เข้าเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักประการหนึ่งของการศึกษาต้องมาก่อน จึงได้ทำา
การศึกษาข้อริเริ่มระดับโลกว่าด้วยการศึกษาต้องมาก่อนและความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลไทย
ว่าด้วยความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา รวมถึงข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เด็กทุกคน
ได้เข้าเรียน ทัง้ ข้อมูลด้านงบประมาณ ด้านโอกาสการได้รบั การศึกษาในแต่ละระดับและในแต่ละช่วงอายุ
และด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ เพื่อให้ทราบสภาพปัจจุบันของประเทศไทยในการส่งเสริมให้เด็กทุก
คนได้เข้าเรียน และแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน และนำามาจัดทำาบท
วิเคราะห์และข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน
จากบทวิเคราะห์ ได้ข้อสรุปว่า ๑) หน่วยงานที่มีหน้าที่
กำาหนดนโยบายและวางแผนการศึกษาระดับชาติ ควรมีการ
พัฒนาระบบข้อมูลเพือ่ การวางแผนพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
ของประเทศ ทั้งในเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการพัฒนารายการข้อมูล โดยการ
กำาหนดรายการข้อมูลและพัฒนาคุณภาพของข้อมูล ๒) หน่วยงาน
ของแหล่งข้อมูลควรชี้แจงหรือแสดงเหตุผลและหลักฐานให้ผู้
ให้ข้อมูลได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจาก
การให้ข้อมูล และ ๓) หน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูลควรให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อนำามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการศึกษาโดยรวม อันจะส่งผลต่อสถานศึกษาและ
ตัวผู้เรียนในที่สุด
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สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมมือกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Education, Scientiic and Cultural Organization หรือ UNESCO) และองค์การเพือ่
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development
หรือ OECD) จัดทำาข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย โดยให้ทงั้ สององค์การซึง่ ได้รบั การยอมรับ
ในระดับโลก ดำาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์บริบทด้านการศึกษาของประเทศไทย พร้อมทัง้ ให้มมุ มองเเละ
ข้อเสนอเเนะเพือ่ นำาไปสูก่ ารวางเเผนเเละกำาหนดนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
สากล เกิดการเรียนรูอ้ ย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ปจั จุบนั และอนาคต เเละร่วมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
การศึกษาไทย อันนำาไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้เเข่งขันได้ในเวทีสากล
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับ UNESCO และ OECD กำาหนดขอบเขตข้อเสนอ
นโยบายด้านการศึกษาสำาคัญของประเทศไทยไว้ ๕ ประเด็น คือ
๑. ก�รประเมินระบบก�รศึกษ�โดยรวม (Overall Assessment of the Education System)
เน้นเรือ่ งคุณภาพ ความเสมอภาค และการปฏิรปู นโยบาย กฎ ระเบียบ โครงสร้าง นโยบายด้านการศึกษา
ที่สำาคัญเป็นพิเศษ และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงการศึกษาในประเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการศึกษาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ และแผนประชาสังคมและ
วัฒนธรรมของอาเซียน
๒. นโยบ�ยด้�นก�รสอน ก�รพัฒน�ครูและผู้บริห�รโรงเรียน (Teaching Policies and
Capacity Building of Teachers and School Principals) โดยการวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่
ข้อบกพร่องในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งการประเมินโอกาสเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปอย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์ปจั จุบนั ทัง้ การเสริมสร้างความสามารถของครู (teacher empowerment)
การเลื่อนวิทยฐานะ การยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง การเป็นผู้นำาในโรงเรียน การมีส่วนร่วม
ในสังคม การศึกษาในพหุวัฒนธรรมและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
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๓. ก�รพัฒน�หลักสูตร (Curricular Development) เน้นความสามารถด้านภาษา ความเป็น
พลเมืองโลก ขันติธรรม พลเมืองศึกษา
๔. นโยบ�ยด้�นก�รประเมินผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ (Policies for Evaluation
and the Assessment of Achievement) เน้นตัวชี้วัดด้านการศึกษาที่เป็นสากล ได้แก่
การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ หรือ PISA,
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
๕. ก�รเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Learning) เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษาและฝึกอบรมครู
นอกจากนั้น ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคต
ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก
คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้นำาเสนอ
แนวทางการจัดการศึกษาของประเทศสมาชิก UNESCO และ OECD จากภูมิภาคอื่นมาเทียบเคียง
กับผลการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งมีผู้แทนจาก UNESCO และ OECD มาให้ข้อเสนอแนะและ
ให้คาำ แนะนำาในการจัดทำา “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�ของประเทศไทย” เพือ่ ร่วมกันสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบการศึกษาไทย และพัฒนาความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ
เพื่อให้การศึกษาไทยเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ความร่วมมือในการจัดทำาข้อเสนอนโยบายการศึกษาของประเทศไทย กับ UNESCO และ
OECD ในครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ในรูปแบบความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล เกิดการเรียนรู้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและโลก
อนาคตในศตวรรษที่ ๒๑

สถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา
เพื่อการวางแผน
ของประเทศไทยกับนานาชาติ
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ารขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศจำาเป็นต้องมีข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการกำาหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงการวางแผน ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานตามแผน
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศทีเ่ ป็นรากฐานของการพัฒนา
ในทุกๆ ด้าน ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องใช้ข้อมูล สถิติและดัชนีทางการศึกษาที่บ่งชี้ความสำาเร็จการพัฒนา
การศึกษาของประเทศที่มีมาตรฐานเปรียบเทียบกับนานาชาติได้ในระดับสากล
ข้อมูลเชิงสถิติ เป็นตัวชี้วัดที่สำาคัญในการวางแผนพัฒนานโยบายและติดตามประเมินผลการ
ศึกษาของชาติ เป็นกลไกแห่งความสำาเร็จประการสำาคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งสำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำาสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา
ของประเทศไทย (Thailand Education Statistics and Indicators) โดยนำาเสนอข้อมูลสถิติ
การวิเคราะห์สภาวการณ์การศึกษาไทย อาทิ โอกาสในการเข้าเรียน คุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วม
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา และนำาเสนอเปรียบเทียบข้อมูลการศึกษาไทยกับนานาชาติ ใน
ระดับโลกและระดับภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ โลก อีกทัง้ พัฒนาระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารรายงานสถิติ
ของต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นคลังความรูด้ ชั นีตวั ชีว้ ดั การศึกษานานาชาติ และเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
วางแผนและพัฒนาการศึกษาในอนาคตตามกระแสโลกได้อย่างเท่าทันและมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานระดับสากล
นอกจากนี้ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประสานและให้ความร่วมมือกับองค์การต่างประเทศ
โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ World Education Indicators (WEI) มาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ดำาเนินการ
จัดทำาข้อมูลและตัวชี้วัดร่วมกัน อันเป็นประโยชน์ที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูล
การศึกษาไทยในฐานข้อมูลระดับโลก
การดำ า เนิ น งานเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว
สำ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได้ เ ตรี ย มการ
จัดทำา Thailand Education Indicators โดยประชุมร่วมกับ
Mr. Hendrik van der Pol, Director of UNESCO Institute
for Statistics ณ สำานักงานใหญ่ยเู นสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส เพื่อร่วมกันดำาเนินงานระหว่างประเทศไทยกับองค์การยูเนสโกในการพัฒนาความสามารถของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถิติ รวมถึงการปรับฐานข้อมูลด้านสถิติ
การศึกษาของประเทศไทยให้เป็นปัจจุบนั ซึง่ จะทำาให้ดชั นีชวี้ ดั ผลสำาเร็จของการจัดการศึกษาในประเทศไทย

¬ 2555
÷°…“¢Õßª√–‡∑»‰∑rs 2012
Indicato
∂‘µ‘·≈–µ—«™’È«—¥∑“ß°“√»
n Statistics and
Thailand Educatio

“√®“°‡≈¢“∏‘°“√

‡ªìπµàÕ
π¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ”§—≠·≈–®”
¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π°“√»÷°…“‡ªì √«¡∂÷ß‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë∫àß™’È«—¥
π“ª√–‡∑»
â«¬ ‡π◊ËÕß®“°°“√
°“√∫√‘À“√·≈–æ—≤
‡∑»„π√–¥—∫ “°≈¥
°“√æ—≤π“¢Õßª√– “√æ—≤π“„π∑ÿ°Ê ¥â“π
π¢Õß°
¥√‘‡√‘Ë¡
”§‘
√“°∞“
π
π
»÷°…“‡ªì
¿“°“√»÷°…“ ‰¥â
”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¬·≈–π“π“™“µ‘ ©∫—∫ª∞¡
Ëπ”
∂‘µ‘°“√»÷°…“‰∑
—π«“§¡ Úııı ∑’
°“√®—¥∑”®ÿ≈ “√
∑’Ë Ò ‡¥◊Õπµÿ≈“§¡-∏
ƒ°…å ªï∑’Ë Ò ©∫—∫ §√“–Àå ¿“«°“√≥å°“√»÷°…“‰∑¬ Õ“∑‘
‡
«¡
‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈ ∂‘µ‘·≈–«‘ π §ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ °“√¡’ à«π√à
πÕ
‡√’¬
‚Õ°“ „π°“√‡¢â“ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√»÷°…“ ‚¥¬°“√π”‡
ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–º≈ ÷°…“‰∑¬°—∫π“π“™“µ‘„π√–¥—∫‚≈°
°“√»
¿Ÿ¡‘·≈–µ“√“ß
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¢âÕ¡Ÿ≈
∑—Ë«‚≈° æ√âÕ¡·ºπ
ßÊ
“
°…“
“§µà
¿
‘
“√»÷
¡
¿Ÿ
∫
∑“ß°
π‡¥àπ
·≈–√–¥—
â“¬ ·≈– “√–ª√–‡¥Á µ√å°“√»÷°…“ æ.».
∂‘µ‘ª√–°Õ∫·π∫∑
“¡·ºπß“π¬ÿ∑∏»“
∑’Ë π—∫ πÿπµÕ∫ πÕßµ
ß— ‡ªìπÕ¬à“ß¬‘ßË «à“
Úııı-Úıı¯
…“À«
°
»÷
¿“°“√
ß“π
”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√
√–‚¬™πå π—∫ πÿπ
“¡“√∂π”‰ª„™âª
®ÿ≈ “√©∫—∫π’È®– …“¢Õß™“µ‘µàÕ‰ª
°
«“ß·ºπæ—≤π“°“√»÷
™“≠≥√ß§å)
(¥√.»»‘∏“√“ æ‘™—¬ °…“
‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷

1

≈–µ—«
°“√√“¬ß“π ∂‘µ‘·
‡Õ° “√©∫—∫π’È‡ªìπ ¿“æ√«¡¢Õßª√–‡∑»
™’È«—¥∑“ß°“√»÷°…“„π ¬ ∫ª√– ‡∑»‰ ∑¬°— ∫
‰∑¬ ·≈–‡ ª√’ ¬ ∫‡∑’
“§·≈–∑—«Ë ‚≈° ‚¥¬
‘
¿
¡
¿Ÿ
∫
¥—
„π√–
°“
π“π“™“µ‘
≠∫“ßµ—«∑’Ë· ¥ß‚Õ
‡≈◊Õ°µ—«™’È«—¥∑’Ë ”§— ÷°…“ §«“¡‡ ¡Õ¿“§
„π°“√‡¢â“√—∫°“√»ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√»÷°…“
§ÿ≥¿“æ·≈–º≈ —¡
“√∫—≠

Ò
»÷°…“
Û
®”π«ππ—°‡√’¬ππ—°
¬π
ı
‚Õ°“ „π°“√‡¢â“‡√’
ß™“¬
§«“¡‡ ¡Õ¿“§À≠‘
°…“ ˆ
»÷°…“„π√–∫∫°“√»÷
˜
°“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬π—°
¯
§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ …“
»÷°
˘
º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√
µ“√“ß ∂‘µ‘

ANNUAL REPORT 2013

177
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพทางการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลได้ชัดเจนขึ้น คัดเลือกตัวชี้วัด
ระดับชาติและระดับสากลเพื่อจัดทำา Thailand Education Indicators 2012 และสนับสนุนข้อมูลให้
World Education Indicators 2012 ด้วย
นอกจากนี้ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังได้รังสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับสถิติและตัวชี้วัดทาง
การศึกษา ดังนี้
 ร�ยง�น “สภ�วก�รณ์ ก �รศึ ก ษ�ไทยในเวที โ ลก
พ.ศ. ๒๕๕๖” เป็นการศึกษาเปรียบเทียบตัวชี้วัดทางการศึกษา
ระดับนานาชาติ ด้วยการสังเคราะห์เนื้อหาหลักจากเอกสารที่
เป็นผลผลิตจากโครงการ World Education Indicators (WEI)
ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง UNESCO/UIS และ OECD คือ
Global Education Digest 2011-2012, Comparing Education
Statistics Across the World รวมทั้งได้สังเคราะห์ข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม จากแหล่ ง อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และจั ด ทำ า บทสรุ ป และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาไทยและ
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
 สถิติก�รศึกษ�ของประเทศไทย ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๔
เป็นรายงานสถิติการศึกษาของ
ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ประกอบด้วยดัชนีทางการศึกษา ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาและ
ที่เกี่ยวข้อง โดยนำาเสนอเป็นแผนภาพและตารางสถิติ
 ก�รวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ท�งก�รศึกษ� (Measure of Achievement) ทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยนำาเสนอภาพรวมการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ รวมทั้งผลการวิเคราะห์โครงการ PISA ถึงสาเหตุที่ทำาให้นักเรียนไทยได้คะแนนตำ่า
 สถิติและตัวชี้วัดท�งก�รศึกษ�ของประเทศไทย ๒๕๕๕ (Thailand Education Statistics
and Indicators 2012) เป็นการรายงานสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับนานาชาติ โดยเลือกตัวชี้วัดที่สำาคัญที่บ่งชี้การรู้เรื่อง (Literacy) ทั้งด้านการ
อ่าน (Reading Literacy) คณิตศาสตร์ (Mathemetics Literacy)
และวิ ท ยาศาสตร์ (Scientiic Literacy) จากหน่ ว ยงาน
และโครงการที่สำาคัญ ได้แก่ การอ่านออกเขียนได้ของไทย จากการ
สำารวจสำามะโนประชากรและเคหะ สำานักงานสถิติแห่งชาติ การรู้หนังสือ
เปรียบเทียบนานาชาติ จาก Unesco Institute of Statistics (UIS) ประเมิน
การรู้หนังสือ (Literacy) นานาชาติ ทั้งด้านการอ่าน (Reading Literacy)
คณิ ต ศาสตร์ (Mathemetics Literacy) และวิ ท ยาศาสตร์
(Scientiics Literacy) จากโครงการ PISA และ TIMSS
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ค�ร�ว�นหนังสือเด็ก : เสียงสะท้อนจ�ก
ภ�คสน�มสู่นโยบ�ยก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย


เสียงสะท้อนจ�กภ�คสน�ม
สู่นโยบ�ยก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย

เสียงสะท้อนจากภาคสนาม
สู่นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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ฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดย
เฉพาะอย่างยิง่ เด็กปฐมวัยซึง่ เป็นวัยทีเ่ ป็นพืน้ ฐาน
ของการพัฒนามนุษย์ในทุกด้านทั้งร่างกาย
สติปญั ญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรมทีเ่ ต็มเปีย่ ม
ไปด้วยศักยภาพเพื่อเป็นกำาลังสำาคัญของชาติ
ในอนาคต เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ดังนี้
๑) ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาของ
สมองและการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ๒) ผลการวิจัยในต่างประเทศพบว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัยเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่า โดยลงทุน ๑ ดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับผลคืน ๗ เท่า ๓) ลดความเหลื่อมลำ้าและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม ๔) สร้างฐานรากของชีวิต (building block) และ ๕) ช่วงเด็กปฐมวัยเป็นวัย
ทีต่ อ้ งการปลูกฝัง บ่มเพาะเป็นพิเศษ พร้อมได้ประกาศนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
โดยกำาหนดให้เร่งรัดให้เด็กปฐมวัย แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนได้รับการพัฒนา
รอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง พร้อมได้กำาหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่นำาไปสู่การจัดทำาแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม
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ด้วยความสำาคัญและความจำาเป็นดังกล่าว สำานักงาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได้ ดำ า เนิ น การจั ด ทำ า นโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐ – ๕ ปี) ระยะยาว
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
ในนโยบายฯ ดังกล่าว เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ พร้อมทัง้
จัดทำาแผนการปฏิรปู การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาล
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำาเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยถือว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการสร้างรากฐานของชีวิต
และเป็นการลงทุนที่สำาคัญในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยที่สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ ได้ ดำ า เนิ น การจั ด ทำ า โดยร่ ว มมื อ กั บ
๗ หน่วยงานหลัก คือ ๑) ๕ องค์กรหลักของกระทรวง
ศึกษาธิการ ๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ ๓) กระทรวงสาธารณสุ ข ๔) กระทรวง
มหาดไทย ๕) กระทรวงแรงงาน ๖) กระทรวงวัฒนธรรม
๗) กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำาแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีรับทราบแผน
ปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิด
ถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปดำาเนินการให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นรูปธรรม
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑) เด็กทุกคนได้รับบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ
๒) ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓) การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
๔) กลไกการดำาเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
นอกจากนั้น สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้กำาหนดกรอบการติดตามเพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย และแผนการติดตามการดำาเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย โดยกำาหนดเป้าหมายเฉพาะไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศ�สตร์ที่ ๑ เด็กทุกคนได้รับบริก�รในก�รพัฒน�เต็มศักยภ�พ
 เป้�หม�ยที่ ๑ เด็กทุกคนในช่วงอายุแรกเกิดถึง ๕ ปี หรือก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑
ได้รับบริการด้านสุขภาพภายในปี ๒๕๕๙
 เป้�หม�ยที่ ๒ เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการตามวัย
ภายในปี ๒๕๕๙
 เป้�หม�ยที่ ๓ เด็กทุกคนในช่วงอายุ
๓ ปี ถึ ง ก่ อ นเข้ า ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ที่ มี
ความต้องการ ได้รับการพัฒนาในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยในทุกรูปแบบ ภายในปี ๒๕๕๙
 เป้ � หม�ยที่ ๔
เด็ ก ทุ ก คนเข้ า
ศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่ออายุ
ครบ ๖ ปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ภายในปี ๒๕๕๙
ยุทธศ�สตร์ที่ ๒ ไอโอดีนกับก�รพัฒน�เด็กปฐมวัย
 เป้ � หม�ยที่ ๑ เด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง ก่ อ นเข้ า ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ได้ รั บ ไอโอดี น ในอาหาร
อย่างเพียงพอ
 เป้ � หม�ยที่ ๒ หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ทุ ก คนต้ อ งได้ รั บ ไอโอดี น ในอาหารอย่ า งเพี ย งพอและ
ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
 เป้�หม�ยที่ ๓ หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกคนได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอในระยะ ๖ เดือนแรก
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ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ ก�รอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
 เป้�หม�ย เด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ทุกคนได้รับการอบรม
เลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ เพื่อการมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและตามวัย
ยุทธศ�สตร์ที่ ๔ กลไกก�รดำ�เนินง�นพัฒน�เด็กปฐมวัย
 เป้�หม�ยที่ ๑ กำากับติดตามมาตรการที่แต่ละกระทรวงกำาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและมติของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 เป้�หม�ยที่ ๒ มีคณะกรรมการระดับจังหวัดภายในปี ๒๕๕๙
 เป้�หม�ยที่ ๓ ระบบข้อมูลด้านเด็กปฐมวัย การสำารวจข้อมูลการวิจัยต่างๆ สามารถ
ช่วยให้การวางแผนและติดตามประเมินสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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สิ่งสำาคัญที่สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะต้องเร่งดำาเนินการในขั้นต่อไป คือ การขับเคลื่อน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย รวมถึงการติดตามผลการดำาเนินงานการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนปฏิบัติการฯ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
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จากแผนยุทธศาสตร์ชาติดา้ นเด็กปฐมวัย สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดาำ เนินการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งพัฒนาเด็ก พ่อแม่ ครู ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ด้วยกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน เป็นการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นเยาวชนไทย ให้สามารถ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ เป็นคนดีและคนเก่งของสังคมในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม
การอ่าน ที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ กำาหนดให้วันที่ ๒ เมษายน
ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
“พระผู้ทรงเป็นนักอ่านและนักเขียน” เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได้ดำาเนินการหาแนวทางการจัดทำาฐานข้อมูลเด็กแรกเกิด – ๖ ปี รวมทั้งจัดให้มีคาราวานส่งเสริม
เด็กไทยให้รักการอ่านใน ๑๑ จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน
๒๕๕๖ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดย
ดำาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่านผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ
การส่งเสริมการอ่านด้วยบทละคร หุ่นนิ้วมือ การทำาหนังสือแสนรักเล่มจิ๋ว ฯลฯ
ผลการจัดกิจกรรม: เด็กที่ร่วมฐานกิจกรรม หลายพื้นที่เป็นเด็กที่ด้อยโอกาสทั้งในด้านพัฒนาการ
และการใช้ทักษะชีวิต ขาดโอกาสที่จะมีของเล่น ไม่ได้อ่านหนังสือนิทานที่มีความหลากหลาย ดังนั้น
เมือ่ มีกจิ กรรมทีแ่ ปลกใหม่เข้ามาให้ได้เรียนรู้ เด็กๆ เหล่านัน้ ก็รสู้ กึ ตืน่ เต้น และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ซึ่งผู้รับผิดชอบฐานกิจกรรมสามารถสังเกตและรับรู้จากสายตาเหล่านั้นได้อย่างเด่นชัด
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เนื่องจากผู้ร่วมกิจกรรมมีความแตกต่างด้านอายุ ตั้งแต่ ๒.๕ – ๗ ปี ดังนั้น หากผู้ร่วมกิจกรรม
เป็นเด็กเล็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับเด็ก กรณีที่เป็นเด็กโต บางคนประดิษฐ์
หุน่ นิว้ มืออย่างตัง้ ใจ เพียงหวังจะได้ของเล่นชิน้ ใหม่กลับไปเล่นกับน้องทีบ่ า้ น ซึง่ ผูร้ บั ผิดชอบฐานกิจกรรม
ก็ได้ชี้แนะเกี่ยวกับการนำาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่นชิ้นใหม่ที่มีความสวยงาม และเป็นความ
ภาคภูมิใจของเด็กๆ ด้วย
จากความแตกต่างทางด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจของพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงการดูแล
เอาใจใส่ ส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นอย่างมาก ดังนั้น สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาจึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่ควรจะได้รับการพัฒนา
อย่างรอบด้าน เพื่อให้เติบโตเป็นทรัพยากรของชาติที่สมบูรณ์ โดยอยู่บนพื้นฐานของการรักการอ่าน
ใฝ่เรียนรู้ มีจินตนาการ และที่สำาคัญคือการเป็น “คนดี”

ก�รพัฒน�องค์ก�ร...
เชื่อมโยงสู่วิถีสังคม



สัมพันธภ�พกับก�รพัฒน�องค์ก�ร
วัฒนธรรมและก�รแบ่งปันสู่สังคม

สัมพันธภาพ
กับการพัฒนาองค์การ

ก
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ารพัฒนาองค์การอย่างยัง่ ยืน
สิง่ สำาคัญ คือ “สัมพันธภาพ”
ของคนในองค์การ ดังนัน้ การรับรูแ้ ละ
สร้างความเข้าใจในการทำางานร่วมกัน
จึงเป็นสิง่ ทีม่ คี วามสำาคัญอย่างยิง่ ยวด
อันจะนำาพาให้องค์การมีเป้าหมาย
ในการทำางานทีเ่ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยกำาหนดทิศทางแบบบูรณาการ
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ให้ความสำาคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการกำาหนดให้มีการประชุมสำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา เดือนละ ๒ ครัง้ เพือ่ ให้บคุ ลากรทุกระดับได้รบั รูแ้ ละมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของสำานักงานฯ รวมถึงการผนึกกำาลังและบูรณาการการทำางานระหว่างหน่วยงานภายใน
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จากหลักการข้างต้นสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ตระหนักเรื่องการพัฒนาบุคลากร โดย
ยึดหลักการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรงความรู้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรใน ๔ ภูมิภาค รวมถึงพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ตลอดจนมีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อระบบ
ราชการ ดังนี้
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ภ�คเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๖ – วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖

ภ�คใต้ : จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ภ�คกล�ง : จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม
๒๕๕๖
การดำาเนินงานดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ซึง่ นอกจาก
จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์ให้กับบุคลากรแล้ว ยังเป็นการเปิดมุมมองการรับและ
การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้างความพร้อมให้กับตนเอง และสิ่งที่สำ�คัญที่สุด คือ ก�รสร้�งผลสัมฤทธิ์
ให้กับทีมง�นและหน่วยง�น ตลอดจนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
มุมมองความคิดเห็นบนสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกัน ทำาให้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการนำามาปรับใช้
หรือการแก้ไขปัญหาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำางาน อันนำาไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะของ
ข้าราชการให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีต่อไป
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ในแต่ละภูมิภาค มีการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาของภูมิภาคต่างๆ การใช้
ทักษะชีวิต การดำาเนินชีวิตด้วยความเป็นข้าราชการ
ฯลฯ สำาหรับกิจกรรมในแต่ละภูมิภาคเน้นการให้
ความรู้ตามบริบทพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การเดินทางไป
ปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีค่ รัง้ นีก้ อ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Authentic Learning) สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้แบ่ง
กิจกรรมกลุ่ม เป็น ๒ กลุ่ม คือ กิจกรรมการเรียนรู้แหล่งธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และการผจญภัย และกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งธรรมะและศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงนโยบายและ
แผนการศึกษากับศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน
เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
อุปสรรคและความยากลำาบากในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งธรรมชาติ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการผจญภัย ล้วนมีความแตกต่างจากการปฏิบัติงานหรือการดำาเนินชีวิต
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ประจำาวัน อุปสรรคต่างๆ ทีไ่ ด้สมั ผัสระหว่าง
การปฏิบัติกิจกรรมทำาให้ทุกคนเกิดการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน มีการทำางานเป็นทีม การวางแผนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในแต่ละขั้นตอนของ
กิจกรรมทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจาก
การเดินทาง โดยผลที่ได้จากการเรียนรู้ใน
สิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงในครั้งนี้ สามารถ
นำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ให้เกิดสัมฤทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในระยะต่อไป
สำ า หรั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
แหล่งธรรมะและศิลปวัฒนธรรม ก่อให้
เกิดการเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์
ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีความสำาคัญที่ทำาให้
ทราบถึ ง ความเป็ น มาของชาติ พั น ธุ์ มี ก ารตามหาร่ อ งรอยความสำ า คั ญ และความเป็ น มาของ
โบราณสถานต่างๆ รวมถึงการสร้างจิตสำานึกที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้
ยังทำาให้บุคลากรได้พบเห็นวิถีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน
และมูลนิธิการกุศลที่ทำาเพื่อเด็กยากไร้ เด็กที่ประสพภัยจากสึนามิ และที่สำาคัญทำาให้ทุกคนเกิด
ความภาคภูมิใจว่า ตนเองเป็นหนึ่งในผู้ที่สร้างโอกาสให้เด็กๆ เหล่านั้นได้ “อิ่มท้อง อิ่มใจ และอิ่มสมอง”
ด้วยอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ของเล่น และหนังสือต่างๆ ที่นำาไปมอบให้
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หลังจากการพัฒนาสมรรถนะแล้ว ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับบุคลากรในภาพรวมมีดังนี้
๑. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวเพื่อ
ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย (Ethnic tourism) เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างสำานึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน
๒. สร้างระบบการทำางานเป็นทีมมากขึ้น เกิดภาพความทรงจำาที่ดีงามร่วมกัน
๓. การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงก่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ มีวิสัยทัศน์เปิดกว้างขึ้น ไม่ยึดติดกับ
กรอบเดิมๆ สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการจัดทำานโยบาย แผน และข้อเสนอด้านการศึกษาที่เข้าถึงชีวิต
และข้อจำากัดของคน และที่สำาคัญสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง
๔. เกิดการแบ่งปันสู่สังคม สร้างจิตสำานึกที่ดีต่อส่วนรวม โดยสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิต
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ภ�คเหนือ

ครอบคลุมพื้นที่หลายอำาเภอของจังหวัดเชียงใหม่
ได้แก่ อำาเภอเมือง แม่วาง แม่แตง จอมทอง สันทราย และ
สันกำาแพง เริม่ ตัง้ แต่การไปไหว้พระ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดเจ็ดยอด การไปบริจาคอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กับโรงเรียนบ้านป่าเหมือด อำาเภอสันทราย ชมการสาธิต
การทำาอาหารพื้นเมือง การทำาศิลปะ หัตถกรรม ณ ศูนย์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านต้นโจ๊ก อำาเภอสันกำ าแพง รวมถึง
กิจกรรมเก็บขยะในป่า ปลูกต้นไม้ ล่องแพ และการศึกษา
เส้ น ทางธรรมชาติ ลำ า นำ้ า แม่ แ ตง กิ๋ ว แม่ ป าน ที่ สำ า คั ญ
ได้ไปทัศนศึกษาการปลูกและดูแลต้นไม้ ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ ตำาบลแม่เหียะ อำาเภอหางดง และศึกษาชีวิต
ความเป็ น อยู่ ข องสั ต ว์ ป่ า หลายเผ่ า พั น ธุ์ ณ เชี ย งใหม่
ไนท์ซาฟารีด้วย
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มีการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผากล้วยไม้ นำ้าตกเหวสุวัต นำ้าตก
เหวนรก รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์จากโบราณสถาน การตามหาร่องรอยทางอารยธรรมตั้งแต่สมัย
ทวาราวดีจนถึงสมัยลพบุรี ณ ปราสาทหินพิมาย รวมทั้งมีการเดินทางไปมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนที่
ขาดแคลนด้วย
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ภ�คใต้

จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมสืบทอด ๓ วัฒนธรรม
คือ วัฒนธรรมของชาวพุทธ วัฒนธรรมของชาวมุสลิม และวัฒนธรรม
ของชาวจีนโพ้นทะเล ดังนั้น ในการเดินทางครั้งนี้ ได้มีการศึกษาดูงาน
ณ สยามนิรมิต ภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ผสมผสานมิติการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ของภาคใต้ และเชื่อมโยงถึงภาคอื่นๆ ของสังคมไทย
อย่างสร้างสรรค์ วัดหลวงพ่อแช่ม วัดพระทอง พิพิธภัณฑ์ไทยหัว
พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้าภูเก็ต เกาะราชา เกาะเฮ รวมถึง
การเลีย้ งอาหารกลางวันเด็กกำาพร้าทีม่ ลู นิธบิ า้ นตะวันฉาย
จากนั้นทั้ง ๒ กลุ่มกิจกรรมได้ร่วมกันทำากิจกรรม
ชายหาดในการเสริมสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายกับ
๒ หน่วยงาน คือ สำานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬา จังหวัด
ภูเก็ต และสถานีตำารวจ
ท่องเทีย่ ว จังหวัดภูเก็ตด้วย
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ภ�คกล�ง

จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีประวัติมาอย่าง
ยาวนาน มีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์มีที่ประทับ
อยู่ที่จังหวัดนี้ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เน้นเรื่อง
ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
มีการศึกษาพระราชวังพระนครคีรี พระราชวัง
บ้านปืน และวัดเกาะแก้ว รวมถึงการศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ถำ้าพระยานครด้วย
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นอกเหนือจากงานวิชาการและงานพัฒนาบุคลากรแล้ว สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ยั ง ให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ การเชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงาน โดยร่ ว มกั บ สำ า นั ก งานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จัดงาน“สานสัมพันธ์ ๓ สภา” ณ กองพันทหารสารวัตรที่ ๑๑ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม
ทางวิชาการ และการแข่งขันกีฬาเชือ่ มความสัมพันธ์ เป็นต้น การจัดงานครัง้ นีน้ บั เป็นปีที่ ๒ ของการจัดงาน
“สานสัมพันธ์ ๓ สภา” โดยในปีนี้สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นเจ้าภาพต่อจากสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้บริหาร
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนบูรณาการการทำางานระหว่างหน่วยงานราชการให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
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วัฒนธรรม
และการแบ่งปันสู่สังคม

วั
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ฒนธรรมเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ
ในสั ง คมไทยมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ยาวนาน ขณะเดียวกันสำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาก็มีวัฒนธรรมขององค์การ
โดยเฉพาะวัฒนธรรมในเรื่องขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันงดงาม เรื่องจิตสาธารณะและ
การแบ่งปันสูส่ งั คม ดังจะเห็นได้จากกิจกรรม
ต่างๆ ที่ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ...


กฐินพระร�ชท�นประจำ�ปี ๒๕๕๕ ณ วัดศรีสุทธ�ว�ส จังหวัดเลย
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๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นำาโดย ดร.ศศิธารา พิชัยชาญ
ณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา นำากฐินพระราชทานถวาย ณ วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) ตำาบลกุด
ป่อง อำาเภอเมือง จังหวัดเลย รวมยอดกฐินพระราชทาน ๑,๒๖๒,๔๒๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่น
สองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
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โอกาสนี้ เลขาธิการสภาการศึกษา
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ สำ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษา ตลอดจนข้าราชการจาก
สำ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย
และประชาชน ได้ร่วมทำากิจกรรมจิตอาสา
บำาเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ อาทิ มอบทุนการศึกษา ปลูกต้นไม้ กวาดลานวัด เป็นต้น
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วันคล้�ยวันสถ�ปน�สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดพิธีบวงสรวงพระภูมิชัยมงคลและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำาสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาปีที่
๕๔ มีพระมหาราชครูพิธีศรีสุทธิคุณ เป็นผู้ประกอบพิธี โดยมีผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสวัสดิ์มงคล

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ร่วมทำาบุญ
ใส่บาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาปีที่ ๕๔ ณ บริเวณ
หน้าสำานักงาน ถนนสุโขทัย จากนั้น เวลา ๑๐.๓๐ น. เลขาธิการสภาการศึกษาได้เป็นประธาน
ในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นองค์ประธาน
โดยมีผู้บริหารร่วมถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา
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นอกจากนั้น สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังได้ดำาเนินกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น โดยจั ด กิ จ กรรมลงพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารใน ๔ ภู มิ ภ าค เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
ของสำ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได้ ร่ ว มทำ า กิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชน
ในพื้นที่ สร้างจิตสาธารณะ และร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
การปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ ค รั้ ง นี้ สำ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาได้ สื บ สานวั ฒ นธรรม
ประเพณี ท ้ อ งถิ ่ น มี ก ารบำ า เพ็ ญ ประโยชน์ รวมถึ ง การแบ่ ง ปั น สู ่ ส ั ง คมด้ ว ย อาทิ
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ภ�คเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
• มอบเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง และอุปกรณ์
การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านป่าเหมือด อำาเภอสันทราย
• ชมการสาธิตอาหารพื้นเมืองและการทำาศิลปะ
หัตถกรรม ณ ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
• เก็บขยะในป่า
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ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา
• มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านเนินปราสาท
• ชมการสาธิตประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเกิดจากแนวคิดการรับขวัญทหารที่กลับจาก
สงครามโลกครั้งที่สอง และต่อมาได้สืบทอดมาเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญสำาหรับลูกหลานในหมู่บ้านที่
กลับมาเยี่ยมบ้าน
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ภ�คใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต
• เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำาพร้าที่
มูลนิธิบ้านตะวันฉาย
• เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวพุทธ
ที่วัดพระผุด และวัดฉลอง
• เรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมของชาวจี น
โพ้นทะเลที่พิพิธภัณฑ์ไทยหัว



ภ�คกล�ง ณ จังหวัดเพชรบุรี
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีการดำาเนินชีวิตของคน
ทำานำ้าตาลโตนด
• เรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาทีส่ บื ทอด
มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
ในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ นั้น บุคลากร
ของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต่างรู้สึกภาคภูมิใจ
กับการเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมทีม่ สี ว่ นช่วยสร้างกิจกรรมดีดี
และเป็นประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
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คณะผู้จัดทำ�

บรรณ�ธิก�ร เรียบเรียง :
รุจิร� สุนทรีรัตน์
ภ�พประกอบ : สุภสิทธิ์ ภูกักดี
ศิริรัตน์ ชำ�น�ญกิจ
สุภ�ชัย พันธ์เดช

สนับสนุนข้อมูลโดย
•
•
•
•
•
•
•
•

สำ�นักอำ�นวยก�ร
สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�
สำ�นักประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�
สำ�นักพัฒน�กฎหม�ยก�รศึกษ�
สำ�นักม�ตรฐ�นก�รศึกษ�และพัฒน�ก�รเรียนรู้
สำ�นักวิจัยและพัฒน�ก�รศึกษ�
สำ�นักนโยบ�ยคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศ
สำ�นักสื่อส�รส�ธ�รณะ
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เลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
รองเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�
(ดร.สุทธศรี วงษ์สม�น)
ที่ปรึกษ�ด้�นวิจัยและประเมินผลก�รศึกษ�
ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร
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ที่ปรึกษา

