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จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 สูการปฏิบัติ
ยุทธศาสตรที่จะพาประเทศพนวิกฤต

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
พฤษภาคม 2544

การประเมินผลการศึกษาในระดับนานาชาติ มีขอมูลชี้ชัดวา
การศึกษาไทยมีคุณภาพตํ่ากวาหลายประเทศในแถบเอเซีย ดังนี้
การประเมิ น ผลการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตรและวิทยาศาสตร
ครัง้ ที่ 3 โดยสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
(International Association for Evaluation of Educational Achievement
– IEA) ในโครงการ TIMSS เมือ่ ป พ.ศ. 2538 พบวา ผลสัมฤทธิใ์ นวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา (เกรด 4 และ 3) จาก
จํานวน 25 ประเทศ ความสามารถในวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนไทย
อยูในลําดับที่ 22 และ 17 สวนวิชาวิทยาศาสตรอยูใ นลําดับที่ 24 และ 21
ตามลําดับ ในขณะทีส่ งิ คโปร เกาหลีใต ญีป่ นุ และฮองกง ลวนแตอยูใน
10 อันดับแรกทั้งสิ้น
สวนในระดับมัธยมศึกษา
ผลจากการทดสอบในโครงการ
TIMSS-R ซึ่งดําเนินการในป 2542 เฉพาะระดับมัธยมศึกษา (เกรด 8)
พบวา ประเทศสิงคโปร เกาหลี และ มาเลเซีย ลวนเปนประเทศที่มีผล
การทดสอบดีกวาประเทศไทย โดยคะแนนผลการทดสอบของนักเรียน
ไทยอยูในอันดับที่ 27 ในวิชาคณิตศาสตร อันดับที่ 24 ในวิชาวิทยา
ศาสตร และตํ่ากวาคาเฉลี่ยรวมของประเทศตาง ๆ ทั้ง 2 วิชา
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แผนภูมิที่ 3 ผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษา ในโครงการ TIMSS-R
คะแนน
700
600

5 87

6 04

5 49

5 68

500

5 19

4 92

4 67

4 82

ค  า เ ฉ ลี่ ย

400
300
200
100
0

เ ก า ห ลี ใ ต 

สิ ง ค โ ป ร 

วิชาคณิตศาสตร

ม าเ ล เ ซี ย

ไทย

วิชาวิทยาศาสตร

ที่มา : NCES, Performing Excellence : Comparisons of International
Eight-Grade Mathematics and Science Achievement from a U.S.
เพื่อใหเกิดความกระจางชัดในศักยภาพการศึกษาไทย สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดศึกษาผลการแขงขันโอลิมปก
วิชาการ ซึ่งจัดโดย UNESCO ยอนหลังไปเปนเวลา 5 ป (พ.ศ.25392543) ใน 5 วิชา ไดแก คณิตศาสตร ฟสิกส ชีววิทยา เคมี และ
คอมพิวเตอร มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับประเทศตางๆในเอเชีย ไดแก
จีน เกาหลี เวียดนาม และสิงคโปร ผลการวิเคราะหบงชี้อยางชัดเจนวา
ศักยภาพทางการศึกษาของเด็กไทยดอยกวาทุกประเทศมาอยางตอเนื่อง
ยกเวนป 2543 เทานั้นที่นักเรียนไทยไดคะแนนสูงกวาประเทศสิงคโปร
เพราะสิงคโปรทําคะแนนไดตํ่าลง
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แผนภูมิที่ 4 ผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการ เปรียบเทียบประเทศไทย
กับประเทศตาง ๆ

ผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการ วิชาคณิตศาสตร
ชีววิทยา เคมี ฟสิกส และคอมพิวเตอร ในรอบ 5 ป
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ที่มา : UNESCO, ผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการ พ.ศ. 2539-2543
บนเวทีการแขงขันในระดับโลกเชนนี้
สามารถกลาวไดวา
ประเทศไทยพายแพในการจัดการศึกษาอยางราบคาบ เพราะในจํานวน
64 ประเทศที่เขารวมแขงขันในโอลิมปกวิชาการป พ.ศ. 2543 นั้น
ปรากฏวา ประเทศเวียดนามที่ตกอยูในภาวะสงครามมาอยางยาว
นาน มีผลการสอบในวิชาคณิตศาสตรอยูในอันดับที่ 5 ของโลก
ในขณะที่ประเทศไทยซึ่งอยูในสถานการณปกติและมีความอุดม
สมบูรณกลับอยูในอันดับที่ 30
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ในประเด็นนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท) ไดนาข
ํ อสอบโอลิมปกวิชาการมาวิเคราะหเพือ่ ตอบคําถามวาทําไม
นักเรียนจากประเทศไทย ทีม่ ปี ระชากรถึง 60 ลานคน และอยูในสภาวะ
รมเย็นสุขสงบมาโดยตลอด จึงพายแพนกั เรียนสิงคโปร ทีม่ ปี ระชากร
เพียง 3 ลานคน และแพเวียดนามทีเ่ พิง่ พนจากภาวะสงครามมาไมนาน
คํ าตอบที่พบ คือ นักเรียนไทยสามารถทํ าคะแนนไดดีเปน
พิเศษ ในขอสอบแบบเลือกตอบที่ใชทักษะพื้นฐาน หรือขอสอบที่ใช
ความจํ า แตออนดอยเป นอยางมากสํ าหรับขอสอบที่ตองใชความ
คิ ด การวิเคราะห หรือตองเขียนคําอธิบาย ผลการวิเคราะหดังกลาว
ไดสะทอนใหเห็นถึงปญหาการจัดการศึกษาของไทยวา การมุงเนน
การทองจํ ามากเกินไปนั้น ทํ าใหนักเรียนไทยออนในเรื่องการ
คิด ขาดในเรื่องความคิดริเริ่ม และการคิดวิเคราะหดวยเหตุ
ดวยผล
3) ดานความเสมอภาคในสิทธิทางการศึกษา
ความเหลื่อมลํ้าในสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็
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เรียนสําคัญทีส่ ดุ เปนกระบวนการเรียนรูท บี่ รู ณาการความรูแ ละการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ ทัง้ ความรูเ กีย่ วกับตนเอง และสังคม ความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณิตศาสตร ภาษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม การพัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห การจัดการและการแกปญ
 หา การปลูกฝงคุณ
ธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค ทัง้ นี้ จะตองสงเสริมการวิจยั
เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรูท เี่ หมาะสมกับผูเ รียน และจะตองสงเสริมการ
ดําเนินงานและการจัดตัง้ แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบอยางพอ
เพียงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะตองรวมกันจัดกระบวนการเรียนรู
ภายในชุมชน เพือ่ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ยึดหลักการ
“ใหมเี อกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ” โดยให
หนวยงานหลักทางการศึกษาในสวนกลาง มาอยูภ ายใตกระทรวงเดียวกัน
คือ กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการบริหารในรูปขององค
คณะบุคคล และปรับบทบาทของหนวยงานกลาง จากการเปนผูจัดการ
ศึกษา มาทําหนาที่ในการเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน สนับสนุน
ทรัพยากร และประเมินผล ในขณะเดียวกัน ก็กระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาไปยังเขตพืน้ ทีแ่ ละสถานศึกษา
รวมทัง้ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ คี วามพรอมจัดการศึกษาไดเอง และสงเสริมการจัด
การศึกษาของเอกชน ใหเอกชนมีอสิ ระในการดําเนินการ มีเสรีภาพทางวิชา
การ และไดรบั การสนับสนุนดานเงินอุดหนุน และสิทธิประโยชนตามความ
เหมาะสม
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หมวด 6 การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สถาน
ศึกษาทุกแหงจะตองมีการประกันคุณภาพภายใน
ใหเปนสวนหนึง่ ของ
กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ทีจ่ ะตองดําเนินการอยาง
ตอเนือ่ งเพือ่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพือ่ รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษาทีเ่ ปนองคการมหาชน ทัง้ นี้ สถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานการ
ประกันคุณภาพภายในเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนทุก
ป พรอมทั้งรับการประเมินภายนอกอยางนอย 1 ครัง้ ในทุก 5 ป
หมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จะตองมี
การปฏิรปู ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาครู และผู
บริหารใหมกี ารจัดการเรียนการสอนและการบริหารที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
พัฒนาวิชาชีพครูและวิชาชีพผูบ ริหารการศึกษาใหเปนวิชาชีพชัน้ สูง โดยผู
ทีเ่ ปนครูและผูบ ริหารจะตองมีการพัฒนาตนเองอยูต ลอดเวลา
ตองมีใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพ มีเงินเดือนและคาตอบแทนทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ มี
กองทุนพัฒนาและกองทุนสงเสริมเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และบุคลากรทาง
การศึกษาทีม่ งี านริเริม่ สรางสรรค และผลงานดีเดน
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ใหมีการ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสิน
จากทุกสวนของสังคม เพื่อนํามาใชจัดการศึกษา
และใหรัฐจัดสรร
งบประมาณแผนดินใหกับการศึกษา ในฐานะที่มีความสําคัญสูงสุดตอ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลให
แกผเ ู รียนการศึกษาภาคบังคับ
และการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ดั โดยรัฐและ
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เอกชนใหเทาเทียมกัน
และจัดสรรเงินเพิ่มเติมใหแกผูเรียนที่มีความ
ตองการเปนพิเศษ นอกจากนั้น จะตองจัดสรรงบดําเนินการและงบลง
ทุนใหสถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
และภารกิจของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพ และความเสมอภาค
ทางการศึกษา รวมทั้งใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษา ควบคูกับความโปรงใสในการใชเงิน โดย
จะต อ งมี ร ะบบตรวจสอบและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช จ  า ย
งบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กําหนดใหมีการจัดสรร
คลื่นความถี่ สื่อตัวนํา และโครงสรางพื้นฐานในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารคมนาคม ตลอดจนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพ รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูสําหรับ
ทุกคน
สาระตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่กลาว
แลวทั้งหมด คือพันธกิจอันยิ่งใหญที่ทุกฝายที่เกี่ยวของ จะตองรวมมือ
อยางจริงจังดวยสํ านึกของความรับผิดชอบและดวยความมุงมั่นที่จะ
กอบกูการศึกษาของชาติใหพนจากวิกฤตที่รุนแรงอยูในขณะนี้ แตหากผู
ทีเ่ กีย่ วของละเลย ไมปฏิบัติตามพันธกิจที่เปนบทบาทหนาที่ การมีพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ก็คงไมมีความหมาย และไมเกิดผลตาม
เจตนารมณที่ระบุไวแตประการใด

24

การปฏิรูปการศึกษา : วาระแหงชาติ

2.2 พันธกิจที่ตองปฏิบัติในการปฎิรูปการศึกษา
หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
พันธกิจที่ตองปฏิบัติในการปฏิรูปการศึกษา ตั้งแตหมวด 2 ถึง
หมวด 9 มีรายละเอียดดังนี้
1) ดําเนินการใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองป อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดย
ไมเก็บคาใชจาย (มาตรา10 วรรคหนึ่ง)
2) ดําเนินการใหบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกาย
พิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผู
ดูแลหรือดอยโอกาส มีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน
พิเศษ (มาตรา 10 วรรคสอง) รวมทั้งการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่ง
มีความสามารถพิเศษ ดวยรูปแบบที่เหมาะสม (มาตรา 10 วรรคสี่)
3) ออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับสิทธิของคนพิการที่จะไดรับ
ความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นทางการศึกษา (มาตรา
10 วรรคสาม)
4) ออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้น
ฐานของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น (มาตรา 12 )
5) ดํ าเนินการใหบิดา มารดา หรือผูปกครอง ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการ
ใหการศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล (มาตรา 13 (1) )
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6) ออกกฎหมายรองรับสิทธิของบิดา มารดา หรือผูปกครองใน
อันที่จะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตร
หรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแลที่ครอบครัวจัดให และไดรับการลดหยอน
หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา (มาตรา 13 (2) และ (3) )
7) ดําเนินการใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
อืน่ ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ
ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยูในความดูแล
รับผิดชอบ (มาตรา 14 (1))
8) ออกกฎหมายรองรับสิทธิของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค
กรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
การ และสถาบันสังคมอื่นซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
อันที่จะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ไดรับการลดหยอน หรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา (มาตรา
14 (2) และ (3) )
หมวด 3 ระบบการศึกษา
1) ดําเนินการใหผูเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน ที่ผูเรียน
สะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบ รวมทั้งจากการ
เรียนรูตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน
(มาตรา 15 วรรคสาม)
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2) ออกกฎกระทรวงวาดวย การแบงระดับและประเภทของการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา 16 วรรคสอง)
3) ออกกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับ หรือการเทียบระดับ
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย (มาตรา 16 วรรคสี่)
4) จัดใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป
และออกกฎ
กระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนับอายุนักเรียนที่เรียนการศึกษา
ภาคบังคับ (มาตรา 17)
5) ออกกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา (มาตรา 20)
6) ออกกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ
จั ด การศึ ก ษาเฉพาะทางตามความต อ งการและความชํ านาญของ
กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นใดของรัฐ (มาตรา
21)
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
1) ดําเนินการใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรู (มาตรา 22 – มาตรา
30) โดยเฉพาะในสวนของหลักสูตรจะตอง
- กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา
27 วรรคหนึ่ง)
- จัดทําสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา
27 วรรคสอง)
2) ดําเนินการใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
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สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน
รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนา
ระหวางชุมชน (มาตรา 29)
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
1) ออกกฎหมายเกี่ยวกับองคกรและระบบการบริหารตามโครง
สรางใหมของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 32
และมาตรา 33 )
2) กําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 37)
3) ออกกฎกระทรวงวาดวยคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 38 วรรคสาม)
4) ออกกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการกระจาย
อํานาจไปยังคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่
การศึกษา สํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การ
ศึกษา และสถานศึกษา (มาตรา 39 วรรคสอง)
5) ออกกฎกระทรวง วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน
และคณะกรรมการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญา (มาตรา 40 วรรคสอง)
6) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการประเมินความพรอมในการจัด
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 42)
7) ออกกฎกระทรวง วาดวยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
เอกชน (มาตรา 44 วรรคสอง)
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8) สนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือการยกเวนภาษี
และสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถาน
ศึกษาเอกชน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตร
ฐานและสามารถพึ่งตนเองได (มาตรา 46)
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
1) จั ด ให มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก โดยจะตองออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47)
2) ดํ าเนินการใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (มาตรา 48)
3) จัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (มาตรา 49 วรรคแรก)
4) ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง อยาง
นอย 1 ครั้งในทุก 5 ป (มาตรา 49 วรรคสอง)
หมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
1) ดําเนินการสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนา
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง (มาตรา 52 วรรคแรก)
2) จัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา (มาตรา 52 วรรคสอง)
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3) ออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรวิชาชีพครู ผูบริหาร
สถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
ในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 53 วรรค
สาม)
4) ออกกฎหมายจัดตั้งองคกรกลางการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการ (มาตรา 54)
5) ออกกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชนเกื้อกูลอื่น สํ าหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (มาตรา 55 วรรคหนึ่ง)
6) ออกกฎกระทรวงวาดวยการจัดตั้งกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 55 วรรคสอง)
7) ดําเนินการใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล
ในชุมชน ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา (มาตรา 57)
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
1) ออกระเบียบวาดวย การจัดสรรรายไดและผลประโยชนของ
สถานศึกษาของรัฐที่ไมเปนนิติบุคคล เปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานั้นๆ (มาตรา 59 วรรคสี่)
2) จัดสรรทุนการศึกษา ในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนที่มา
จากครอบครัวที่มีรายไดนอย (มาตรา 60 (2))
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3) ออกกฎกระทรวงวาดวย การจัดสรรงบประมาณ และ
ทรัพยากรทางการศึกษาเปนพิเศษใหเหมาะสมและสอดคลองกับความ
จําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษแตละ
กลุม (มาตรา 60 (3))
4) จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยตํ่า ใหสถานศึกษาเอกชนเพื่อให
พึ่งตนเองได (มาตรา 60 (6))
5) จั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน
(มาตรา 60 (7))
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1) จัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนํา และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการ
สื่อสารในรูปอื่น เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มาตรา 63)
2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน
ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและจัด
ใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิตและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 64)
3) ดําเนินการใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะใน
การผลิต (มาตรา 65)
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4) ดํ าเนินการใหผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 66)
5) สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสม
กับกระบวนการเรียนรูของคนไทย (มาตรา 67)
6) ระดมทุนเพือ่ จัดตัง้ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
(มาตรา 68 วรรคแรก)
7) จัดตั้งหนวยงานกลางทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน
สงเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา (มาตรา 69)
บทเฉพาะกาล
1) ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ
และคําสั่งเกี่ยวกับศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่ใชบังคับอยูใน
วันทีพ่ ระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใชบังคับ ซึ่งตองไม
เกิน 5 ป นับตั้งแตพระราชบัญญิตการศึกษาแหงชาติ มีผลบังคับใช
(มาตรา 70)
2) จัดตั้งสํานักงานปฏิรูปการศึกษา และดําเนินการใหมีคณะ
กรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา (มาตรา 75 และมาตรา 76
วรรคแรก)
32

การปฏิรูปการศึกษา : วาระแหงชาติ

3) ดําเนินการภารกิจตามที่กําหนดใน พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดดังนี้
(1) ภายใน 1 ป
- ออกกฎกระทรวง แบงระดับและประเภทการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ออกกฎกระทรวงแบงระดับหรือการเทียบระดับการ
ศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
(2) ภายใน 3 ป
- จัดโครงสราง องคกร ระบบบริหารการศึกษา
- จัดระบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
- จัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
- จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป โดยไมเก็บคาใชจาย
และการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
(3) ภายใน 6 ป
-จั ด ให มี ก ารประเมิ น ภายนอกครั้ ง แรกของสถาน
ศึกษาทุกแหง
สาระและภารกิจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวา มีจํานวนมาก ทั้งที่กําหนดใหเปน
บทบาทหนาที่ของหนวยนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม
ลงไปจนถึงหนวยปฏิบัติ แตที่สําคัญ ผลจากการดําเนินงานตามภารกิจ
ตาง ๆ นั้น จุดหมายปลายทางคือ การพัฒนา "ผูเรียน" หรือคนไทยทุก
คนใหเปนมนุษยที่สมบูรณได จึงจะถือไดวา ภารกิจตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติประสบผลสําเร็จ
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สาระทุกเรื่อง พันธกิจทุกพันธกิจที่จะตองปฏิบัติ เปนไปเพื่อให
การปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ ซึ่งขณะนี้การดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษาไดผานมาถึง 1 ป 7 เดือนแลว (20 สิงหาคม 2542 – 19
มีนาคม 2544) ผลการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นในแตละ
หมวด/มาตราเปนอยางไร มีระดับความกาวหนามากนอยเพียงใด และ
มีปญหา/อุปสรรคอะไรบางนั้น มีรายละเอียดปรากฏในบทที่ 3
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บทที่ 3
ความกาวหนาของการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542
3.1 ความกาวหนาของการปฏิรูปการศึกษาในชวง 1 ปแรก
เมือ่ การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2542 ดําเนินงานมาครบรอบ 1 ป (20 สิงหาคม 2542 ถึง
19 สิงหาคม 2543) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ได
รวมกับ รศ.ดร.สุวิมล วองวาณิช จากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะ ดําเนินการประเมินผลความกาวหนาของการ
ปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการดําเนินงานเพื่อรองรับภารกิจดาน
การประเมินผลตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งใน
หนวยงานระดับนโยบาย ไดแก สํานักงานปฏิรูปการศึกษา สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย หนวยปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ทั้งระดับขั้นพื้นฐาน
และอุดมศึกษา ตลอดจนการรับรูของประชาชนทั่วไปเกีย่ วกับสาระ
ของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
ผลจากการประเมิน พบวา การดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
ของหนวยงานระดับนโยบาย ซึ่งสวนใหญในชวง 1 ปแรก จะเปนการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการสรางองคความรู การพัฒนานโยบาย การออก
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กฎหมาย และการประชาสัมพันธ ปรากฏวา
หมวดที่มีความกาวหนามาก คือ ดําเนินการไดมากกวารอย
ละ 80 ของงานที่ควรจะตองทําในชวง 1 ปแรก ไดแก หมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา หมวด 3 ระบบการศึกษา
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา หมวด 4 แนวการจัดการ
ศึกษา และหมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ตามลําดับ
หมวดที่มีความกาวหนาระดับปานกลาง คือ ดําเนินการไดตั้ง
แตรอยละ 50-80 ของงานที่ควรจะตองทําในชวง 1 ปแรก ไดแก
หมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
หมวดที่มีความกาวหนานอย คือ ดําเนินการไดตํ่ากวารอยละ
50 ของงานที่ควรจะตองทําในชวง 1 ปแรก ไดแก หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และหมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ดังนั้นภาพรวมของการปฏิรูปการศึกษาในหนวยงานระดับ
นโยบาย จึงอยูในระดับปานกลางคอนขางมาก แสดงถึงศักยภาพของ
หนวยงานระดับนโยบายที่พยายามดํ าเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให
เปนไปตามเปาหมายไดคอนขางดี
ในหนวยงานระดับปฏิบัติ พบวา สถานศึกษา ทั้งในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา มีความตื่นตัวที่จะปฏิรูปการศึกษา
และพรอมที่จะใหความรวมมือ โดยประเด็นที่พบวามีการดําเนินงานใน
สถานศึกษาสวนใหญ ไดแก การจัดการศึกษาที่ผูเรียนสําคัญที่สุด
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การจัดการศึกษาปฐมวัย การประเมิน
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ผลผูเรียนโดยเนนพัฒนาการ และการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา
ในดานคุณภาพของครู จากการประเมินความรูความเขาใจ
และพฤติกรรมการสอนของครูที่สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยว
กับการเรียนการสอนที่ยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ปรากฏวา ในดาน
ความรูความเขาใจ ครูสวนใหญมีความรูความเขาใจในระดับมาก แตใน
การปฏิบัติการสอนจริง มีครูจํานวนนอยมาก ที่สอนโดยยึดหลักผู
เรียนสําคัญที่สุดไดดี (ใกลเคียงหรือเทียบเทากับครูตนแบบ) และมี
สถานศึกษาจํ านวนนอยมากเชนเดียวกัน ที่ครูสวนใหญสอนโดยยึด
หลักผูเรียนสําคัญที่สุดดังกลาว
จากผลการประเมินขางตน แสดงใหเห็นวา แมจะมีสถานศึกษา
จํานวนมากที่เริ่มดําเนินการปฏิรูปการศึกษา แตในดานคุณภาพของ
การดําเนินงานแลว นับวายังอยูในระดับตํ่ามาก โดยปญหา/อุปสรรค
สําคัญของสถานศึกษาเหลานี้ คือ ยังไมมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัด
เจน กลาวคือ การขาดเอกสารและสื่อตางๆ ที่จะชวยใหเกิดความ
รูความเขาใจในวิธีดําเนินงาน และไมไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานตนสังกัด
สําหรับประชาชนทั่วไป ผลจากการสํารวจ พบวา สวนใหญ
มีการรับรูสาระที่ปรากฏในพระราชบัญญัติฉบับนี้อยางถูกตอง ยกเวน
เรือ่ งการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ที่ยังเขาใจวาเปน 6 ป และเรื่องสิทธิ
ของพอแมผูปกครองที่สามารถจัดการศึกษาที่บานใหบุตร/หลานไดซึ่ง
สวนใหญยังไมทราบหรือไมเขาใจ
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กลาวโดยสรุป ก็คือ การดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาในชวง
1 ปแรก หนวยงานระดับนโยบาย ประสบความสําเร็จในการศึกษาองค
ความรู และจัดทําเอกสารตางๆ แตการดําเนินงานเหลานี้ยังไมไดนําไป
สูการปฏิบัติที่ระดับสถานศึกษา สวนสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับสถานศึกษา
ลวนเปนไปตามความสนใจของสถานศึกษาเหลานั้นเอง โดยขาดแนว
ทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงมีสถานศึกษาและครูจํานวนนอยมากที่
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง นอกจากนั้นยังขาดการประชาสัมพันธที่
ถูกตองเกี่ยวกับสาระบัญญัติบางเรื่องไปยังกลุมประชาชนดวย

3.2 ความกาวหนาของการปฏิรูปการศึกษาในชวง 1 ป
6 เดือน
เพื่อใหการรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง
อันเปนเครื่องสะทอนถึงสภาพการณของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งใน
หนวยงานระดับนโยบาย หนวยปฏิบัติ และประชาชนทั่วไป สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงไดประเมินความกาวหนาของการ
ปฏิรูปการศึกษาอีกครั้งหนึ่งในชวงครบรอบ 1 ป 6 เดือน (20 สิงหาคม
2542 ถึง 19 กุมภาพันธ 2544)
ผลจากการประเมินในครั้งหลังนี้ พบวา ในภาพรวม หนวยงาน
ระดับนโยบาย สามารถกํากับติดตามการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
เกื อ บทุ ก หมวดได ใ กล เ คี ย งกั บ เป า หมาย/ภารกิ จ ที่ ค วรจะต อ ง
ดําเนินการในชวง 1 ป 6 เดือน โดยผลสําเร็จที่เกิดขึ้น สวนใหญยัง
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คงเปนการจัดทําเอกสาร ซึ่งไมแตกตางไปจากชวง 1 ปแรก แตที่
เพิ่มขึ้น คือ สามารถดําเนินการไดครอบคลุมมาตราสวนใหญในทุก
หมวดตามสาระของพระราชบัญญัติฯฉบับนี้ และมี การดําเนิน
โครงการทดลอง/นํ ารอง/ตนแบบ/ผูนํ า ซึ่งเปนการทดลองนํ าไป
ปฏิบัติ แตก็ยังอยูในสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนหนวยปฏิบัติ
ทั้งหมดที่จะตองดําเนินการ เชน โครงการโรงเรียนผูนําเพื่อปฏิรูปการ
เรียนรู ที่ดํ าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาเปนนโยบายโดยสํ านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ มีเพียง 253 โรง หรือโครงการทดลอง
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่ง
ดําเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ ก็มีเพียง 21 โรง ทั้งนี้ ยังไมมี
เรื่องใดที่ไดมีการพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมจริงจัง
เมื่อพิจารณาการดําเนินการเปนรายหมวด ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ปรากฏวา ในระดับนโยบาย ทุกหมวดมีพัฒนาการ
ของการดําเนินงานที่ดีขึ้นกวาในชวง 1 ปแรก คือ มีความกาวหนาของ
การดําเนินงานในระดับปานกลางและระดับมากทั้งหมด ไมมีหมวดใดที่
มีการดําเนินการในระดับนอย
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา การดําเนิน
งานของหนวยงานระดับนโยบาย ที่ยังเปนปญหา มีดังนี้
หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มีการดําเนินการได
นอย เนื่องจาก แมเวลาจะผานไปเกิน 1 ปแลว แตยังไมมีความคืบหนา
ในการออกกฎกระทรวงเรื่อง สิทธิของกลุมตางๆในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (มาตรา 12) และยังดําเนินการไดนอยในเรื่องสิทธิประโยชน
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ในการจัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งของกลุมบิดามารดา หรือ
ผูปกครอง และหนวยงาน/องคกรทางสังคมตางๆ (มาตรา 13 และ 14)
นอกจากนั้น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ใหทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 10) ซึ่งจะตองดําเนิน
การใหทันภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2545 มิฉะนั้น รัฐอาจถูกประชา
ชนผูเสียสิทธิฟองรองได ปรากฏวา ขณะนี้แผนปฏิบัติการการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานก็ยังไมไดรับอนุมัติ จึงยังไมมีการเตรียมการเพื่อรอง
รับบุคคลกลุมตางๆ ซึ่งประกอบดวย เด็กปกติ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูมี
ความสามารถพิเศษ และผูที่อยูในวัยแรงงาน เขาศึกษาในระดับขั้นพื้น
ฐาน รวมทั้งยังมีปญหาดานการประสานงานในทุกระดับ และการขาด
ขอมูล/ฐานขอมูล ซึ่งทําใหการกําหนดเปาหมายไมชัดเจน ตลอดจน
การจัดสรรและบริหารงบประมาณไมสอดคลองกับความเปนจริงอีกดวย
หมวด 3 ระบบการศึกษา
การออกกฎกระทรวง วาดวยการแบงระดับและประเภทการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา 16 วรรคสอง และวรรคสี่) ซึ่งดําเนินการลา
ชากวาที่กฎหมายกําหนดไปแลว โดยจะตองแลวเสร็จและมีผลใชบังคับ
ตั้งแต 19 สิงหาคม 2543 แตขณะนี้ยังอยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ และกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนับอายุการเขาศึกษาภาคบังคับ (มาตรา 17) ซึ่ง
จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2545 แตขณะนี้
ยังอยูระหวางการปรับปรุงแกไข เพื่อเตรียมการนําเสนอคณะรัฐมนตรี
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นอกจากกฎหมายและกฎกระทรวงดังกลาวแลว พระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ ยังกําหนดใหมีการออกกฎหมายวาดวยการ
อาชีวศึกษา (มาตรา 20) ซึ่งขณะนี้ดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติ
แลวเสร็จ อยูระหวางการพิจารณาทบทวนและหลอมรวมรางฯฉบับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา เขาดวยกัน และเตรียมการนําเสนอคณะรัฐ
มนตรี
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของตางใหความสํ าคัญและเรงดํ าเนิน
การปฏิรูปการเรียนรูอยางเต็มที่ ทั้งในเรื่องของการศึกษาองคความรู
การจัดทําเอกสารเผยแพรแนวคิด/วิธีการแกครูผูสอน การสรรหาครู
แกนนํา ครูตนแบบ ครูแหงชาติ การดําเนินการโครงการนํารอง และ
การโฆษณาเพื่ อ สร า งกระแส/ตระหนั ก สํ านึ ก ในเรื่ อ งนี้ แตผ ลการ
ดําเนินงานก็ยังไมเปนรูปธรรมที่เดนชัด ตามเจตนารมณของพระ
ราชบัญญัติฯ
นอกจากนั้น ในเรื่องการดําเนินงานเพื่อใหสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานสามารถจัดทําสาระของหลักสูตรทองถิ่น (มาตรา 27 วรรค 2) ก็ยัง
ไมมีรายละเอียด
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
การออกกฎหมาย/กฎกระทรวงเพื่อรองรับการบริหารและการ
จัดการศึกษาของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และการจัดการศึกษา
ของเอกชน ภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานปฏิรูปการศึกษา
(สปศ.) โดยจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จและประกาศใชใหทันภายใน
การปฏิรูปการศึกษา : วาระแหงชาติ

41

วันที่ 19 สิงหาคม 2545 ขณะนี้อยูระหวางเตรียมการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงกระบวนการ/ขั้นตอนในการออก
กฎหมายและระยะเวลาที่ใช พบวา การออกกฎหมายแตละฉบับ ตองใช
เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ป 4 เดือน การเสนอกฎหมาย 4-5 ฉบับ
ของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ประมาณเดือนเมษายน 2544 จึงไมสามารถออกกฎหมายไดทันภายใน
วันที่ 19 สิงหาคม 2545 อยางแนนอน
นอกจากนั้น กฎหมาย/กฎกระทรวงบางฉบับยังไมสามารถ
ดําเนินการยกรางได เนื่องจาก ยังมีขอขัดแยงระหวางคณะกรรมการ
ปฏิรูปการศึกษา กับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ และทบวง
มหาวิทยาลัย เชน เรื่องโครงสรางของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่องจํานวนเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องสายการบังคับบัญชา
และกํากับดูแลสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่
การศึกษา เรื่องสิทธิในทรัพยสินและการจัดสรรรายไดใหแกเจาของ
และการพัฒนาโรงเรียนในการจัดการศึกษาของเอกชน รวมทั้งการ
ดําเนินงานในเรื่องนี้ ยังขาดการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจแก
บุคลากร ซึ่งสงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
เกี่ยวของในปจจุบันเปนอยางมาก
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกให แ ก ส ถานศึ ก ษาทั้ ง หมด
ประมาณ 5 หมื่นแหง (มาตรา 49 วรรค 2) ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลว
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เสร็จภายใน 19 สิงหาคม 2548 นั้น ปรากฏวา พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให
เปนองคการมหาชน โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2543
และขณะนี้อยูระหวางการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา โดยยังไมสามารถเริ่มดําเนินการ
ใดๆเกีย่ วกับการประเมินสถานศึกษาทุกแหงและทุกระดับ
นอกจากนั้น สถานศึกษาจํานวนมากก็ยังไมไดเริ่มการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อใหพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
หมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ตามสาระที่กําหนดในหมวดนี้ สํานักงานปฏิรูปการศึกษา จะ
ตองดํ าเนินการออกกฎหมายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม
2545 แตขณะนี้รางพระราชบัญญัติฯบางฉบับ เชน รางพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังอยูระหวางดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็น รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ยังมีขอขัดแยงกับกระทรวงศึกษา
ธิการเกี่ยวกับฐานะและสังกัดของสํ านักงานบริหารงานคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) โดยยังไมมีราง
กฎหมายฉบับใดที่แลวเสร็จสมบูรณ และพรอมที่จะนํ าเสนอคณะรัฐ
มนตรี
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
เนื่องจากหมวดนี้ไมไดระบุเงื่อนไขเวลากํากับไวโดยตรง แต
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา จะตองยุบเลิกไปในวันที่ 16 มกราคม 2546
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การจัดทํ ากฎหมายที่เกี่ยวของในหมวดนี้จึงตองแลวเสร็จกอนเวลาดัง
กลาว
แตขณะนี้ การดําเนินงานยังมีขอยุติเพียงบางสวน
ไดแก
มาตรการทางภาษีเพื่อการระดมทรัพยากร (มาตรา 58) การจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสวนของงบลงทุน (มาตรา 60
(4)) คาใชจายรายบุคคลของผูเรียนในระบบโรงเรียน (มาตรา 60 (1))
เงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยครอบครัว และสถาบัน/องคกรทางสังคม
(มาตรา 61) โดยยังมีรายละเอียดอีกมากที่จะตองดําเนินการ เนื่องจาก
องคความรูที่ใชเปนพื้นฐานดําเนินการไดลาชากวาที่กําหนดไว และ
สรรหาผูวิจัยไดยาก หมวดนี้จงึ ยังไมมีกฎหมายฉบับใดยกรางแลว
เสร็จ
อนึ่ง ในการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหลายหมวด ตองการงบประมาณ
สนับสนุนเปนจํานวนมาก ซึ่งลําพังงบประมาณปกติของรัฐ คงไมเพียง
พอ จึงจํ าเปนตองมีมาตรการพิเศษเพื่อระดมทรัพยากรมาใชในการ
ปฏิรูปการศึกษาดังกลาวดวย
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การดําเนินงานในชวงระยะที่ผานมา สวนใหญเปนการวิจัยเพื่อ
สรางองคความรู และการพัฒนานโยบาย แตเนื่องจากการดําเนินงาน
ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ มีลักษณะตางคนตางทํา ทําใหเกิดความสิ้นเปลือง และใชงาน
ไมคุมคากับการลงทุน
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นอกจากนั้น เพื่อใหการดําเนินงานในหมวดนี้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดทํา
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาแหงชาติ
โดยสาระสําคัญของแผนฯดังกลาว จะครอบคลุมสาระทั้งหมดทุกมาตรา
และมุงเนนที่โอกาสและการเขาถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผูเรียน
(มาตรา 66) เปนหลัก ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินงาน
อยางไรก็ตาม แผนแมบทฉบับนี้จะไมเปนผลทางปฏิบัติ เนื่อง
จากรัฐยังไมไดกํ าหนดแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (มาตรา 63) และยังไมไดมีการศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 68)
สวนความกาวหนาของหนวยปฏิบัติ พบวา สถานศึกษาทั้ง
ระดั บ ขั้ น พื้ น ฐานและอุ ด มศึ ก ษา ที่ ดํ าเนิ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวของ สวนใหญยังมีปริมาณไมแตกตางจากในชวง
1 ปแรก เชน ในเรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กพิการ
ดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ การจัดการศึกษาที่ผูเรียน
สําคัญที่สุด การประเมินผลผูเรียนโดยเนนพัฒนาการ และการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ยกเวน การจัดการศึกษาปฐมวัย ไดรับความสนใจจากสถาน
ศึกษานอยลง เนื่องจากไมมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน โดย
เปนผลสืบเนื่องมาจาก ชวงระยะดังกลาวนโยบายและแผนปฏิบัติการ
การศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ป ยังอยูระหวางการเตรียมการนํา
เสนอคณะรัฐมนตรี
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ในดานปญหา/อุปสรรคของการดําเนินงานก็ไมแตกตางจาก
ในชวง 1 ปแรก คือ ยังไมมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน โดย
ขาดเอกสารและสื่อตางๆที่ชวยในการดําเนินงาน และขาดความรูและ
วิธีการดําเนินงานที่ถูกตอง ดังนั้น คุณภาพของการปฏิรูปการศึกษา
ที่หนวยปฏิบัติดํ าเนินงาน จึงยั งเชื่อถือไมไดวาจะเปนไปตามที่
หนวยงานระดับนโยบายกําหนด/ตองการหรือไม ซึ่งอยูระหวาง
ดําเนินการ
ดวยเหตุนี้ เมื่อเปรียบเทียบระดับความกาวหนาของการดําเนิน
งานปฏิรูปการศึกษาของหนวยนโยบายและหนวยปฏิบัติ ในชวง 1 ป 6
เดือน ชองวางระหวางความสําเร็จในการดําเนินงานปฏิรูปการ
ศึกษาของหนวยงานระดับนโยบายกับระดับปฏิบัติ จึงขยายวง
กวางมากขึ้นกวาในชวง 1 ปแรก
สํ าหรับกลุมประชาชนก็เชนกัน ความเขาใจที่ไมถูกตอง
เกี่ยวกับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯฉบับนี้ ยังคงเปนเรื่องเดิม
คือ จํานวนปของการศึกษาภาคบังคับ และสิทธิของครอบครัวในการจัด
การศึกษา

3.3 สรุ ป ความก า วหน า ของการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
เมื่อเปรียบเทียบความกาวหนาของการปฏิรูปการศึกษา ใน
หนวยงานระดับนโยบายและหนวยปฏิบัติ ชวง 1 ปแรก และ 1 ป 6
เดือน สรุปผลการดําเนินงานตามหมวดไดดังนี้
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หนวยนโยบาย

หมวด
หมวด 2
สิทธิและหนาที่
ทางการศึกษา
หมวด 3
ระบบการศึกษา
หมวด 4
แนวการจัดการศึกษา
หมวด 5
การบริหารและ
การจัดการศึกษา
หมวด 6
มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ
หมวด 7
ครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา
หมวด 9
เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา

หนวยปฏิบัติ

1 ปแรก

1.5 ป

1 ปแรก

1.5 ป

มาก

ปานกลาง

นอย

นอย

มาก

มาก

นอย

นอย

มาก

มาก

นอย

นอย

มาก

มาก

-

-

มาก

มาก

นอย

นอย

ปาน
กลาง

มาก

-

-

นอย

ปานกลาง

นอย

นอย
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จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวา ภาพรวมของการปฏิรูปการ
ศึกษาในชวง 1 ป 6 เดือนนี้ หนวยงานระดับนโยบาย มีความกาว
หนาดีขึ้นกวาในชวง 1 ปแรก โดยทุกหมวดมีผลการดําเนินงาน จาก
ระดับปานกลาง และมาก เปนระดับมากทั้งหมด (หมวด 3, 4, 5, 6 และ
7) และระดับนอย เปนระดับปานกลาง (หมวด 8 และ 9) ยกเวน
หมวด 2 ที่ดําเนินการไดนอยลง คือ จากระดับมาก เปนระดับปานกลาง
ขณะที่หนวยปฏิบัติระดับสถานศึกษา ดําเนินการปฏิรูปการ
ศึกษาในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมดไดนอย เชนเดียวกับในชวง 1 ปแรก
เนื่องจากยังคงขาดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการดํ าเนินงานที่ถูก
ตอง รวมทั้งบางเรื่องยังมีความขัดแยงระหวางแนวทางของหนวยงาน
ระดับนโยบายและตนสังกัด อีกดวย
ดังนั้น ชองวางของความสําเร็จระหวางหนวยงานระดับนโยบาย
และหนวยปฏิบัติ จึงขยายวงกวางมากขึ้นกวาในชวง 1 ปแรก
สําหรับ กลุมประชาชน ก็ยังมีความเขาใจที่ไมถูกตองในเรื่อง
เดิม และยังไมไดรับการแกไขแตอยางใด
สวนปญหา/อุปสรรคของการดํ าเนินงานปฏิรูปการศึกษาใน
หนวยงานระดับนโยบายที่ตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน คือ การออก
กฎหมาย และการดํ าเนิ น งาน ที่ มี เ งื่ อ นไขเวลาตามพระราช
บัญญัติฯกําหนดไว ซึ่งบางเรื่องดําเนินการลาชากวาเวลาที่กฎหมาย
กําหนดไวไปแลว บางเรื่องพิจารณาจากผลการดําเนินงานในปจจุบัน
และชวงเวลาที่ยังเหลืออยู นาจะดําเนินการไมทันตามเวลาที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่งอาจทําใหรัฐถูกประชาชนผูเสียสิทธิฟองรองได รวมทั้งยังมี
48

การปฏิรูปการศึกษา : วาระแหงชาติ

กฎหมายอีกเปนจํ านวนมากที่ยังยกรางไมแลวเสร็จ เนื่องจากมีขอ
ขัดแยงกับกลุมผูมีสวนไดเสีย ไดแก
1) สวนที่เกี่ยวกับการออกกฎหมาย
1.1) ที่กําหนดแลวเสร็จ ภายใน 19 สิงหาคม 2543
(1) กฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับ และประเภท
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) กฎกระทรวงวาดวยการเทียบระดับการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
1.2) ที่กําหนดแลวเสร็จ ภายใน 11 ตุลาคม 2545
(1) กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนับอายุ
การเขาศึกษาภาคบังคับ
(2) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
(3) การออกกฎหมายใหม และการแกไขกฎหมายที่
เกี่ยวของตามหมวด 5, 7 และ 8
2) สวนที่เปนการดําเนินการ
2.1) ที่กําหนดแลวเสร็จ ภายใน 11 ตุลาคม 2545
(1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป
2.2) ที่กําหนดแลวเสร็จ ภายใน 19 สิงหาคม 2548
(1) การประเมินคุณภาพภายนอกใหแกสถานศึกษา
ประมาณ 50,000 แหง
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นอกจากการดําเนินงานที่มีเงื่อนไขเวลากําหนดแลว ปญหา
และอุปสรรครวมของการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาตามหมวด/มาตรา
ตาง ๆ คือ
(1) ขาดกลไกการประสานงานระหวางหนวยงาน
(2)ขาดการเตรียมการเพื่อรองรับการดํ าเนินงานตาม
กฎหมาย ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เชน
พระราชบัญญัติที่วาดวยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป พระราช
บัญญัติ/กฎกระทรวงในหมวด 5, หมวด 7 และหมวด 8 เปนตน
(3) ขาดการประชาสัมพันธแกบุคลากร/หนวยงาน ใหเกิด
ความเขาใจอยางถูกตอง ทําใหเกิดความขัดแยง/การตอตานจากกลุม
บุคคล/หนวยงานอยูเสมอ
(4)ขาดขอมูล/ระบบฐานขอมูลในการกําหนดเปาหมาย
และงบประมาณ
ดังนั้น ในชวงเวลาที่เหลืออยูอีก 1 ป 5 เดือนนี้ จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองเรงผลักดันผลงานของหนวยงานระดับนโยบายที่มีปญหา/
อาจกอใหเกิดปญหาใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเตรียมการนํ าไปสูการ
ปฏิบัติในสถานศึกษาอยางกวางขวางและจริงจัง โดยมีงบประมาณ
สนับสนุนอยางเพียงพอ และติดตามประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อลดชอง
วางความสําเร็จของหนวยงานทั้ง 2 ระดับ มิใหเหลื่อมลํ้า และขยายวง
กวางตอไป ขณะเดียวกัน ก็จะตองสรางความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องการ
ศึกษาภาคบังคับ และสิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหแกกลุม
ประชาชนดวย
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บทที่ 4
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
กับนโยบายของรัฐบาล
นับเปนโชคดีอยางยิง่ ของประเทศไทย ทีร่ ฐั บาลโดย ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) เขามาบริหารประเทศในชวง
ระยะนี้ เพราะจากนโยบายของพรรคไทยรักไทย ทีก่ าหนดให
ํ
“การศึกษา
เปนหนึง่ ในวาระแหงชาติทพี่ รรคไทยรักไทยขออาสารวมฟน ฟูชาติ”
สืบเนือ่ งมาเปนนโยบายของรัฐบาลทีแ่ ถลงตอรัฐสภา เมือ่ วันจันทรที่ 26
กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 กอนทีจ่ ะเขาบริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ยิง่ ตอกยําให
้ เห็นถึงเจตนารมณทแี่ นวแนในการปฏิรปู
การศึกษา โดยไดกลาววา “รัฐบาลจะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 …"
นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล จึงเปนเสมือนประทีปที่จะ
ชวยใหการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาสามารถเดินหนาไดอยางมั่นคง
ตอไป จนบรรลุเปาหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดไว
คือ คนไทยทุกคนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข รวมทั้งจะชวยแกไข
ภาวะวิกฤตของประเทศไดอยางยั่งยืนถาวร ซึ่งจากการวิเคราะหความ
สอดคลองของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กับนโยบาย
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของรัฐบาล พบวา
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1) มีเรื่อง/ประเด็นที่สอดคลองกัน
2) เรื่อง/ประเด็นที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไม
ระบุไว แตนโยบายการศึกษาของรัฐบาลจะชวยเสริมใหสาระในพระราชบัญญัติฯมีความเขมแข็งมากขึ้น
3) เรื่อง/ประเด็นที่นโยบายการศึกษาของรัฐบาล ไมได
ระบุไวเปนลายลักษณอักษร แตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติให
ความสําคัญมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 เรื่อง/ประเด็นที่สอดคลองกัน
นโยบายของรัฐบาลสอดคลองกับสาระในพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติทุกประการ เพราะจากถอยแถลงของรัฐบาลที่ประกาศวา
"รัฐบาลจะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคม
แหงความรู อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู ใหคนไทยทั้ง
ปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต และ
มีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และนําประเทศใหรอดพน
จากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน และ
สรางงาน”
สวนในรายละเอียด ก็มีสาระที่สอดคลองกับหมวด/มาตรา
ตางๆในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังนี้
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นโยบายของรัฐบาล
1) เรงจัดใหมีระบบและโครงสรางทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เปนประโยชนตอประชาชนทั้งปวงอยางแทจริง (ขอ 11.1(1))
2) เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเที่ยงธรรมในการ
บริหารจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ ตั้งแตระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา (ขอ 11.1 (2))
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและเครือขายสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
และกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหคนไทยทั้งในเมืองและ
ชนบท (ขอ 11.1 (3))
4) สงเสริมและสนับสนุนใหทุกฝายรวมรับผิดชอบการจัดการ
ศึกษาและฝกอบรม โดยรัฐเปนผูวางระบบ นโยบาย กํากับ
คุณภาพ มาตรฐาน สนับสนุนและระดมทรัพยากร เตรียม
ความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน เครือขาย
ครอบครัว และอื่นๆ รวมทั้งการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
หรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาส (ขอ 11.1 (5))
5) สงเสริมใหเกิดการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และกีฬา ในการใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชน
(ขอ 11.1 (7))
6) ปฏิรูปการเรียนรู โดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง
หลักการเรียนรูดวยตนเอง และหลักการเรียนรูตลอดชีวิต
เนนพลังความคิดสรางสรรค การสรางนิสัยรักการอาน การ
จัดใหมีหองสมุด ศูนยการเรียนรูชุมชน และสื่อการเรียนรู
ประเภทตางๆ อยางทั่วถึง (ขอ 11.1 (8))
การปฏิรูปการศึกษา : วาระแหงชาติ

พ.ร.บ.ฯ
หมวด 5
หมวด 3

หมวด 9

หมวด 2
และ
หมวด 5

หมวด 4

หมวด 4
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นโยบายของรัฐบาล
7) สงเสริมวิชาชีพครูใหมีศักดิ์ศรี เปนที่ยอมรับนับถือ และ
ไววางใจจากสาธารณชน รวมทั้งการพัฒนาและการผลิตครูที่
มีคุณภาพและคุณธรรม (ขอ 11.1 (9))
8) ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
วินัย รักงาน และทํางานเปน (ขอ 11.1 (10))
9) ปรับปรุงการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น และพัฒนา
ถึงระดับปริญญาตรี
เพื่อตอบสนองตอภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการบริการ รวมทั้งสนับสนุนใหผูเรียนได
เขาฝกทักษะในสถานประกอบการ (ขอ 11.1(12))

พ.ร.บ.ฯ
หมวด 7

หมวด 4
หมวด 3

4.2. เรื่อง/ประเด็นที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไม
ระบุไว แตนโยบายการศึกษาของรัฐบาลจะชวยเสริม
ใหสาระในพระราชบัญญัติฯมีความเขมแข็งมากขึ้น
มีดังนี้
1) จัดใหมีวิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังขาดแคลน
สถาบันอุดมศึกษา (ขอ 11.1 (4))
2) สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยการศึกษาในกลุมประเทศ
เพื่อนบาน (ขอ 11.1 (6))

54

การปฏิรูปการศึกษา : วาระแหงชาติ

3) ใหโอกาสแกผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมปลาย
ผูวางงาน และผูสูงอายุ ใหฝกงานอาชีพอยางนอย 1 อาชีพ พรอมทั้ง
สงเสริมใหเปนผูประกอบการอิสระได (ขอ 11.1 (11))
4) นโยบายดานการศาสนา (ขอ 11.2) และดานวัฒนธรรม
ขอ11.3)

4.3 เรื่อง/ประเด็นที่นโยบายการศึกษาของรัฐบาลไมได
ระบุไวเปนลายลักษณอักษร แตพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติใหความสําคัญมาก ไดแก
1) การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนไทยทุกคนที่จะตองไดรับการศึกษาตามที่รัฐธรรมนูญได
ใหหลักประกันสิทธิไววา คนไทยทุกคนยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง และ
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 43 วรรคแรก)
ซึ่งถือเปน
พันธกิจตามกฎหมายที่สํ าคัญตอการยกระดับปญญาของคนไทยและ
การพัฒนาประเทศไปสูสังคมแหงความรู
ดังนั้น การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงควรกําหนดเปนวาระเรงดวน
ที่รัฐบาลจะตองดําเนินการตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ
และเปนพันธสัญญาที่รัฐบาลจะตองจัด
เตรียมงบประมาณ ครูอาจารย และมาตรการอื่นๆ ไวอยางเพียงพอ ให
แลวเสร็จกอน 11 ตุลาคม พ.ศ.2545
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2) การศึกษาของเอกชน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดใหความสําคัญกับ
การจัดการศึกษาของเอกชนเปนอยางมาก เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรม
นูญที่กําหนดวา การจัดการศึกษาของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของเอกชน และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา
ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจึงกําหนดหลัก
ประกันใหกับภาคเอกชนที่จะเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา เพื่อรองรับ
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด เชน ความเปนอิสระ สามารถพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัวและมีเสรีภาพ
ทางวิชาการ ไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากรัฐ การลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษี
รวมทั้งจัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบี้ยตํ่าใหสถานศึกษา
เอกชนเพื่อใหพึ่งตนเองได เปนตน
การจัดการศึกษาของเอกชน จึงจํ าเปนตองไดรับการคุม
ครองจากรัฐ โดยตองใหความสําคัญกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติการ
ศึกษาเอกชน และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อใหสอด
คลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเปนภารกิจ
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่รัฐบาลจะตองดําเนินการ
3) มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดหลักประกันให
ผูเ รียนทุกคนวาจะตองไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
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จึงกําหนดแนวทางและมาตรการตาง ๆ อาทิ ใหออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหสถานศึกษา
มีการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และพรอมรับการประเมินภายนอก 1 ครั้งในทุก 5 ป โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนองคการมหาชน
และในครั้งแรกจะตองประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกแหง (จํานวน
ประมาณ 5 หมื่นแหง) ใหแลวเสร็จภายใน 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548 จึง
ถือเปนพันธกิจตามกฎหมายที่รัฐบาลตองดําเนินการโดยเรงดวนอีกเชน
กัน
อยางไรก็ตาม แมวานโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลจะ
กํ าหนดวา จะเน น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในการจั ด การศึ ก ษาทุ ก
ประเภทและทุกระดับ แตเนื่องจากยังไมมีแนวทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน จึงไมสามารถดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
4) การระดมและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดแนวทางที่
จะใหทุกสวนของสังคมที่มีศักยภาพรวมรับผิดชอบการศึกษาในทุกรูป
แบบ โดยใหมีการระดมและการใชทรัพยากร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการจัดการศึกษาของชาติ
สวนในดานการจัดสรรเงินงบประมาณ พระราชบัญญัติการ
ศึ ก ษาแห ง ชาติ กํ าหนดใหรัฐ ตองจัดสรรใหกับการศึ ก ษาในฐานะที่ มี
ความสํ าคัญสูงสุดตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเงิน
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อุดหนุนทั่วไปเปนคาใชจายรายบุคคลที่เหมาะสมและสอดคลองกับผู
เรียนทุกกลุม
ดังนั้น การระดมและจัดสรรทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการ
ศึกษาจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ ประกอบกับภารกิจเรงดวนของรัฐบาล
ทีไ่ ดกลาวมาแลว คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป
ใหทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย รวมถึงการพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา การจัดตั้งกองทุนทางการศึกษา
นโยบายในเรื่องนี้จึงเปนเรื่องที่รัฐจะตองใหความสําคัญไมยิ่งหยอนไป
กวาเรื่องอื่นๆ
กลาวโดยสรุป คือ สาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 กับนโยบายรัฐบาล มีความสอดคลองกันทุกประการ จาก
เจตจํานงของรัฐบาลที่กลาววา รัฐบาลจะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนา
รมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ.2542
สวนสาระสําคัญในรายละเอียด พบวา นโยบายดานการศึกษา
9 ขอใน 12 ขอ สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติใน
หมวดตางๆอยางเต็มที่
สําหรับนโยบายดานการศึกษาที่เหลืออีก 3 ขอ กับนโยบาย
ดานการศาสนา และดานวัฒนธรรม นั้น แมจะไมปรากฏในพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติโดยตรง แตลวนเปนเรื่อง/ประเด็นที่ชวยให
สาระในพระราชบัญญัติฯมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
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ดวยเหตุนี้ หากการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาไมประสบผล
สําเร็จ โอกาสที่นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลจะลมเหลวตามไป
ดวยก็มีความเปนไปไดสูง นอกจากนั้น ยังอาจสงผลกระทบตอเนื่องไป
ทําใหนโยบายเรงดวนของรัฐบาลทุกเรื่อง ไมวาจะเปน กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง แหงละ 1 ลานบาท หรือการปราบปรามคอรัปชั่น ไม
สามารถเปนจริงขึ้นมาไดอยางที่มุงหวังอีกดวย เพราะ คุณภาพของ
คน/ประชาชน คือ หัวใจของการดําเนินงานในทุกๆ เรื่อง
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บทที่ 5
วิกฤตของการปฏิรูปการศึกษา
จากการประเมินการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา ตามบทที่ 3
แสดงใหเห็นวา การดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาในสวนของหนวย
งานระดับนโยบาย และการออกฎหมายประสบความสําเร็จพอ
สมควร
แตการดําเนินงานของหนวยงานระดับปฏิบัติมีความ
กาวหนานอย ซึ่งพิจารณาไดจากสภาพการจัดการศึกษาไทยโดยรวม
ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่ไมแตกตางจากสภาพการจัดการศึกษา
กอนการปฏิรูป
นอกจากนั้น ยังพบวา ระหวางชวง 6 เดือนที่ผานมา ซึ่งเปน
ชวงเลือกตั้ง
ไดกอใหเกิดภาวะชะงักงันในการดําเนินงานของ
กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งยังมีเหตุการณความขัดแยงระหวางกลุม
ตาง ๆ ที่สอแสดงวาการปฏิรูปการศึกษาอาจจะไมประสบความสําเร็จ
ดังที่คาดหวังไว
สําหรับการนําเสนอในบทนี้ จะแบงออกเปน 2 สวน คือ
1) ปญหา / อุปสรรคการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
จะกลาวถึงปญหาเปนเรื่อง ๆ
2) สาเหตุแหงปญหา / อุปสรรคการปฏิรูปการศึกษา
จะกลาวถึงสาเหตุรวมของปญหาตาง ๆ
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5.1 ปญหา / อุปสรรคการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
นโยบายของรัฐบาล ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทีม่ ี
ความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปน
การตอกยํ้าถึงความสําคัญและความจํ าเป น ของการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
และจะต อ งเร ง ดํ าเนิ น การตามพั น ธกิ จดังกลาว (รายละเอียดปรากฏ
ในบทที่ 2) แตจากการศึกษาพบวา พันธกิจในการปฏิรูปตามหมวด
ตางๆ มีปญหา/อุปสรรคหลายประเด็นที่ตองไดรับการแกไขเปนการ
เรงดวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เรือ่ งที่ 1 ประชาชนอาจเสียสิทธิในการรับการศึกษาขัน้ พืน้
ฐานไมนอ ยกวา 12 ป
สิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ทีจ่ ะตองไดรบั การศึกษาขัน้
พืน้ ฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งตองไมเกินหาปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ นั่นคือ ตองใหเสร็จภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2545 จัดเปนเรื่อง
เร ง ด ว นที่ ต  อ งดํ าเนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก ฎหมาย
กําหนด และถาไมทํา รัฐอาจถูกประชาชนผูเสียสิทธิฟองรองใน
กรณีนี้ได
ความกาวหนาของการดําเนินงาน
สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ แ ละกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดรวมกันจัดทํานโยบายและแผนแมบทการจัดการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน 12 ป และคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มีนาคม
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2542 ตอมาทั้งสองหนวยงานไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอด
คลองกับนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจนแลวเสร็จ และ
ไดนําเสนอตอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และคณะกรรมการ
ปฏิรปู การศึกษาของกระทรวงศึกษา-ธิการ เพื่อพิจารณา
ผลการ
พิจารณา ปรากฏวา มีประเด็นปญหาที่หลายสังกัดยังมีความเห็นไม
ตรงกัน คือ เรื่องคาใชจายตอหัวที่รัฐตองจัดสรรใหหนวยงานที่จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางไรก็ตาม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคําสั่งใหหนวย
งานที่จัดการศึกษาและที่เกี่ยวของ ดําเนินงานโดยยึดแผนปฏิบัติการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการของ
หนวยงานไปพลางกอน จนกวาจะมีการอนุมัติแผนปฏิบัติการนี้
ปญหา/อุปสรรค
1) ปญหาในเรื่องเงื่อนไขเวลา
ในการดําเนินงานใหแลวเสร็จ
มีขอจํากัดเรื่องเวลาที่
รัฐธรรมนูญกําหนดไว คือ วันที่ 11ตุลาคม 2545 ซึง่ เปนภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2545 และนับเปนเดือนแรกของปงบประมาณ 2546 ซึ่ง
จะตองเสนอของบประมาณดังกลาวใหเสร็จสิน้ ภายในปลายป 2544 ขณะ
นีจ้ งึ เหลือเวลาอีกเพียงไมกี่เดือน
ระยะเวลาในการดําเนินงานใหทันเวลา จะตองดําเนิน
การตามขั้นตอนดังนี้
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กิจกรรม
1) อนุมัติแผนปฏิบัติการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) หนวยงานตางๆ จัดทําแผนปฏิบัติการของ
หนวยงาน
3) กระทรวง/ทบวง รับทราบปฏิทินจัดทําคําขอ
งบประมาณ ป 2546
4) กระทรวง/ทบวง รับทราบทิศทางการจัดสรร
งบประมาณและจัดทํารายละเอียดคําของบ
ประมาณ ป 2546
5) สํานักงบประมาณพิจารณาคําขอ
6)ครม.พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห ลั ก การร า งพ.ร.บ.
งบประมาณ ประจําป 2546
7. รัฐสภาพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณ
ประจําป 2546 (ใหเสร็จใน 105 วัน)

เวลา
เม.ย. 2544
เม.ย. – ธ.ค. 2544
ต.ค. 2544
ธ.ค. 2544 - ก.พ.2545
ก.พ.- เม.ย. 2545
พ.ค. 2545
1 มิย.-ก.ย. 2545

2) ปญหาการขาดแผนปฏิบัติการ
การที่ไมสามารถนําแผนสูการปฏิบัติได พบวา เกิดจาก
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลายสังกัด ซึ่ง
ตางก็ตอ งการขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คาใชจายตอหัวของผูเรียน
รวมทั้งการเตรียมความพรอมและการ
ประสานการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อรองรับการหลอมรวมหนวยงาน
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จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของหนวยงานระดับชาติ ระดับพื้นที่ และ
กรุงเทพมหานคร
3) ปญหางบประมาณมีจํากัด
รัฐจะตองใหการอุดหนุนคาใชจายแกผูเรียนทุกคนใน
สถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน โดยเริ่มในภาคเรียนที่ 2 ปการ
ศึกษา 2545 (ตุลาคม 2545 : ปงบประมาณ 2546) ซึ่งตองการใชงบ
ประมาณเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงกวางบปกติ ในป 2546 จํานวน
24,000 ลานบาท และเพิ่มขึ้นในปตอ ๆ ไปอีกประมาณ 20,000 ลาน
บาทตอป แตสถานการณปจจุบัน บงบอกอยางชัดเจนวาจะขาดงบ
ประมาณถึงขั้นวิกฤต ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองระดมงบ
ประมาณ/ทรัพยากรเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ (รายละเอียดของคาใชจาย
อยูในภาคผนวก)
4) ปญหาการประกาศใชกฎหมายลาชากวากําหนด
การศึกษาภาคบังคับ 9 ป ตามมาตรา 17 ของพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
มีเงื่อนไขเวลาที่จะตองแลวเสร็จภายใน
11 ตุลาคม 2545 จึงจําเปนตองเรงนํารางพระราชบัญญัติการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ….. นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ
แลวเสนอตอรัฐสภา ใหทันสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2544
(1 สิงหาคม ถึง 28 พฤศจิกายน 2544) และเรงดําเนินงานเกี่ยวกับกฎ
กระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนับอายุการศึกษาภาคบังคับ
(มาตรา 17) ควบคูไปดวย
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กฎกระทรวงเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ฉบับ ที่มี
ความเรงดวนตองประกาศใชภายใน 1 ป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ คือ จะตองแลวเสร็จตั้งแต 19 สิงหาคม 2543 ไดแก
(1) กฎกระทรวงวาดวย การแบงระดับและประเภทของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรา 16 วรรคสอง)
(2) กฎกระทรวงวาดวย การแบงระดับและหรือการเทียบ
ระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย (มาตรา 16
วรรคสี่)
ซึ่งในปจจุบัน กฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ อยูระหวางการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองเรงรัด
การพิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็ว
เรื่องที่ 2 การปฏิรูปกระบวนการการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ยังไมลงถึงระดับปฏิบัติ
การจัดการศึกษาตองถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เพื่อใหผู
เรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง เปนคนดี คนเกง และมีความสุข
จากการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรูสัญจร ซึ่งมี
ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี เปนประธาน เพื่อรับฟงปญหา
และอุปสรรคการดําเนินงานปฏิรูปการเรียนรูของหนวยงานตาง ๆ ทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก
ผูป กครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา เปนตน พบวา สาเหตุที่
ผูเรียนยังไมไดรับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีดังนี้
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(1) หลายสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการเรียนรูยังมีปญหา
เกี่ยวกับความรูความเขาใจเรื่องผูเรียนสําคัญที่สุด
หรือผูเรียนเปน
ศูนยกลาง แมวาหลายหนวยงานจะมีการตื่นตัว สรางกระแส และ
ประชาสัมพันธใหสังคมตระหนักและใหความสําคัญ มีตัวอยางการจัด
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาเผยแพรกับเครือขายผูสนใจ
แตยังนับวาเกิดผลในภาพรวมนอยมาก เพราะผูเกี่ยวของสวนใหญยัง
ไมมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอน
(2) การปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังมีปญหา
อันเกี่ยวเนื่องกับ กฎ/ระเบียบ ที่ไมเอื้ออํานวย
(3) ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
มาก เชน งานแนะแนว งานพัสดุ งานรานคา สวัสดิการ หรืองานอาหาร
กลางวัน เปนตน ทําใหครูไมมเี วลาสําหรับการเตรียมการจัดการเรียน
การสอนตามเจตนารมณของพระราชบัญญัตฯิ ได
(4) ผูบริหารสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับงานปฏิรูปการ
เรียนการสอนของครูเทาที่ควร และไมสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
(5) ขาดการมีสวนรวมอยางจริงจังจากสวนตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
โดยเฉพาะ พอแม ผูป กครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนตน
(6) การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ มีลักษณะตาง
คนตางทํา แยกจากกันเปนสวน ๆ ขาดการประสานงาน/การจัดการ ที่
เปนระบบ/องครวมที่สอดรับกัน ตั้งแตระดับนโยบายของผูมีอํานาจสั่ง
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การจนถึงระดับปฏิบัติในทุก ๆ สวนของสังคมที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน
ความกาวหนาในการดําเนินงาน
ในระดับนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
และกระทรวงศึกษาธิการ
ไดประสานดําเนินการเพื่อการปฏิรูปการ
เรียนรู โดยเริ่มตั้งแตจัดทําเอกสารเชิงวิชาการ เพื่อเผยแพรแนวคิด
ทฤษฎี รวมทั้งตัวอยางประสบการณการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยการคนหาครูตนแบบ ครูแหงชาติ ครูภูมิปญญา และ
ครูแกนนํา แลวใหครูกลุมดังกลาว เปนเครือขายผูนําการเปลีย่ นวัฒน
ธรรมการเรียนรู
ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธองคความรู และ
ตัวอยางประสบการณการจัดการเรียนรูที่พึงประสงคใหกับผูเกี่ยวของ
โดยเฉพาะผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง และชุมชน
เนื่องจากการปฏิรูปการเรียนรูจะตองดําเนินการโดยครู ผูบริหาร
และชุมชน จึงจําเปนตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้งโรงเรียน สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดรว มกับสถาบันครุศกึ ษา และ
หนวยงานตนสังกัด ดําเนินโครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สืบคนรูปแบบการ
พัฒนาโรงเรียนในแนวพระราชบัญญัติฯ
โดยมีกลุมตัวอยางเปน
โรงเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานทุกสังกัด รวม 253 โรง ขณะ
เดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ก็ดําเนิน
โครงการพัฒนาโรงเรียนแกนนํา และกรมสามัญศึกษาก็กําลังดําเนิน
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โครงการพัฒนาโรงเรียนทั้งโรงเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ลักษณะเดียวกัน

ในรูปแบบ/

ปญหา/อุปสรรค
1) ขาดแผนปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปการเรียนรูเปนเรื่อง
ใหญที่ตองการความรวมมือจากทุกฝาย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน จึงจําเปนตองมีการประสานการจัดทําแผนปฏิรูปการ
เรียนรูที่จะนํามาซึ่งความรวมมือ รวมคิด รวมปฏิบัติ รวมติดตาม ตรวจ
สอบ สงเสริมและสนับสนุน
แผนปฏิรูปการเรียนรูดังกลาว จะตองมีสาระสําคัญ ไดแก การ
ผลิตและพัฒนาครู และผูบ ริหารอยางเปนระบบ แหลงการเรียนรู ยุทธศาสตร
การสื่อสาร 2 ทาง การสรางตลาดวิชาความรู การจัดตั้งเครือขาย
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการปฏิรูปการ
เรียนรู ยกยองใหรางวัลผูมีผลงานดีเดน การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิรปู การเรียนรูเ ปนระยะ ๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
2) ปญหาเกี่ยวกับงบประมาณ ในการดําเนินงานตามแผน
ปฏิรูปการเรียนรูดังกลาว จําเปนตองใชงบประมาณเพิ่มจากงบปกติเพื่อ
ดําเนินการในชวงระยะ 5 ป จํานวนประมาณ 3,565 ลานบาท
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เรื่องที่ 3 วิกฤตศรัทธาตอความสามารถของครู
การปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด จะไมประสบ
ความสําเร็จ หากไมมีการพัฒนาขีดความสามารถของครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา ควบคูไปดวย พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ จึงกําหนดใหครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตองมีใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีมาตรการสงเสริมสวัสดิการ ใหขวัญ
กํ าลังใจ และการยกยองเชิดชูเกียรติ
แต ส ถานภาพการปฏิ รู ป การเรี ย นรู  ที่ เ น น ผู  เ รี ย นเปนสํ าคั ญคงไม
ประสบผลสําเร็จ เพราะ "ดุสิตโพล" ไดสํารวจทัศนคติของผูใหบริการ
และผูรับบริการเมื่อสิงหาคม 2540 พบวา ครูประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษามีคุณภาพตํ่าและตองเรงพัฒนา ตอมาในป 2543 สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติไดทาการวิ
ํ
จยั สํารวจเรือ่ ง การประเมินความรู
ความเขาใจ และพฤติกรรมการสอนของครูที่สอนระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ผลสํารวจก็พบวา ครูสวนใหญยังมีพฤติกรรมการสอนที่ไมเปนไป
ตามแนวของการเรียนรูแบบที่ยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ตามนัยแหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (มาตรา 22)
ความกาวหนาในการดําเนินงาน
(1) สํานักงานปฏิรูปการศึกษาไดดําเนินการรางและปรับแก
กฎหมายเกี่ยวกับองคกรวิชาชีพ และกฎหมายองคกรกลางบริหารงาน
บุคคล จํานวน 4 ฉบับ
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(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ รวมกับหนวย
งานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการจัดทํารางนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
แตยังมีความกาวหนาในการดําเนินงานคอนขางนอย
ปญหา/อุปสรรค ไดแก
1) ปญหาเกี่ยวกับการนโยบายการผลิตและพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา รางนโยบายไดเสนอปญหา
เกีย่ วกับการผลิตครูวา ในอีก 5 ปขางหนา จะมีครูใหม 120,000 คน
ตกงานรอยละ 95 เพราะไมมีตําแหนงบรรจุครูใหมรองรับ ขณะเดียว
กันจะมีปญหาการขาดแคลนครูในบางสาขา เชน วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แตหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องการผลิตครูละเลยตอขอเสนอ
ของนโยบายดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิง่ ขอเสนอเกีย่ วกับการระงับการ
ผลิตครูในสาขาที่เกินความตองการ
แตยังคงเนนการผลิตใน
สาขาขาดแคลน การปฏิบัติที่สวนทางกับขอเสนอดังกลาว ทํ าใหยัง
ไมมีการหยิบยกเรื่องนี้กลับมาพิจารณาทบทวนใหม
2) ปญหาเกี่ยวกับงบประมาณ เพื่อการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ความจําเปนที่ตองเรงพัฒนาครูประจําการระดับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน เพราะคุณภาพของครูไมเปนที่นาพอใจ รวมทั้งเพื่อเตรียมการ
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รองรับการเปลี่ยนแปลงที่วา ครูตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่ง
มีผลตอการปรับวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง โดยมีเงื่อนไขใหครู
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สวนผูที่จะตอใบอนุญาตทุก 5 ป เปนผูทํา
การพัฒนาตนเองหรือผานการอบรมไมนอยกวา 100 ชั่วโมง ภายใน
5 ป หรือปละ 20 ชั่วโมง ซึ่งจะมีคาใชจายเฉลี่ยคนละ 3,000 บาทตอป
(รายละเอียดคาใชจาย ปรากฏในภาคผนวก)
แตจากการดําเนินงานที่ผานมา รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพียงรอยละ 0.2 ของ
งบประมาณหมวดเงินเดือน ครูจึงไมมีโอกาสไดรับการพัฒนาอยางทั่ว
ถึง ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนตองมีการระดมทรัพยากรเพื่อใหครูประจําการ
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใหมีกองทุนเกี่ยวกับครู 2 กองทุน
คือ
- กองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา (มาตรา 52) เพื่อเปนหลักประกันวา จะมีเงินในการจัดการ
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา อยางตอเนื่อง ซึ่งเปน
การพัฒนาครู ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- กองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา(มาตรา 55) เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนงานริเริ่มสรางสรรค ผล
งานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และบุคลากรทาง
การศึกษา
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โดยรวมแลวจะตองเตรียมการเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อการ
ปฏิรูปครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จํานวนมาก ประมาณ
ปละ 3,000 ลานบาท
3) ปญหาขอจํากัดเรื่องเวลาในการออกกฎหมาย
การดําเนินงานดานกฎหมายเกี่ยวกับครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานปฏิรูปการศึกษาที่ดําเนินการราง
แลวเสร็จ และกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชนเกือ้ กูลอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ นขัน้ ตอนการศึกษาหาความรู/ วิธกี ารที่
เหมาะสม และการรับฟงความคิดเห็น จําเปนตองมีการเรงรัดการดําเนิน
การเพื่อใหแลวเสร็จไดทันเวลา
เรื่องที่ 4 ปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักการสํ าคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ มุงใหมีการ
กระจายอํานาจไปใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีเอกภาพดานนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ เพื่อเปนการประกันวา
การจัดการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตองมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและเกณฑขั้นตํ่าที่กําหนดเหมือนกัน ดังนั้น การประกัน
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คุณภาพการศึกษา จึงถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญ และเปนกลไกที่จะ
ผลักดันใหการปฏิรูปเกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง
ความกาวหนาในการดําเนินงาน
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา มีความตืน่ ตัวที่จะดําเนิน
การประกันคุณภาพภายใน โดยมีการกําหนดเปาหมายหรือมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายและตรวจสอบ
หรือประเมินตนเองได สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกนั้น ไดมี
การจัดตั้งสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) เรียบรอยแลว ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํ านัก
งานฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 และไดเริ่มวางแผนการดําเนิน
งานเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก ใหครอบคลุมสถานศึกษา
ทุกแหงภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2548 ตามที่พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติกําหนด
โดยในการประเมินภายนอกของสถานศึกษา
ระดับขัน้ พืน้ ฐาน จะประเมินตามมาตรฐานการประเมินภายนอก 14 มาตรฐาน ซึง่ ผานคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลวและเปนมาตรฐานที่สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ปญหา/อุปสรรค
1) ปญหาในการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึ ก ษาจํ านวนมากยั ง ไม ไ ด ดํ าเนิ น การประกั น
คุณภาพภายใน และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก
การปฏิรูปการศึกษา : วาระแหงชาติ
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เนื่องจากยังไมมีความรูและไมคุนกับการประเมิน เพราะเปนเรื่องใหม
รวมทัง้ ไมเขาใจวัตถุประสงควาเปนการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ ไม
ใชการตัดสินได-ตก ผาน-ไมผาน
การแกไขปญหานี้ จึงตองการภาวะผูนําของผูบริหารทุก
ระดับ เพือ่ รวมกันผลักดันใหสถานศึกษาทุกแหงดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในอยางตอเนือ่ ง เพือ่ สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานทีเ่ นนคุณภาพ
และตรวจสอบได
2) ปญหาเกีย่ วกับทรัพยากร
ในการคัดเลือกบุคลากรและการพัฒนาผูป ระเมินภายนอกมีขอ
จํากัดทั้งในดานงบประมาณและดานเวลา ในสวนงบประมาณที่ตองใช
เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จะตองทําการประเมินสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
จํานวนประมาณ 50,000 แหง ทําใหมีความจําเปนตองใชงบประมาณ
จํานวนมาก คือ ประมาณปละ 800 ลานบาท ทั้งนี้ยังไมรวมคาใชจาย
ในสวนของการประกันคุณภาพของศูนยการเรียน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดวา
เปนสถานศึกษาดวย
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3) ปญหาเรื่องเงื่อนไขเวลา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก ให
แลวเสร็จภายใน 19 สิงหาคม 2548 ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาประมาณ
4 ป ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนตองมีแผนปฏิบัติการที่เรงรัดและระดมความ
รวมมือจากทุกฝาย เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนด
เรือ่ งที่ 5 แนวทางการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสู
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ยังไมชดั เจน
รัฐธรรมนูญกําหนดให องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสทิ ธิทจี่ ะจัด
การศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการใน
ทองถิน่ แตตอ งไมขดั ตอมาตรา 43 และมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญ โดยมี
กฎหมายลูก 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั
ํ
น้ ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 5 สวนที่ 2 ซึง่ มีสาระบัญญัติ
เกีย่ วกับสิทธิการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
และการ
เตรียมความพรอมในเรือ่ งนี้
ปญหา/อุปสรรค
ปญหาความขัดแยงในการกระจายอํานาจการจัดการ
ศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถิน่ เกิดขึน้ จากการตีความสาระ
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บัญญัตขิ องกฎหมายทัง้ สองฉบับเพือ่ นําไปสูก ารปฏิบตั ิ โดยหนวยงาน
ระดับนโยบายตางกระทรวงกัน ดังนัน้ จึงกําหนดนโยบายตามความเขาใจ
ของฝายตน ทําใหหนวยงานระดับปฏิบตั เิ กิดความขัดแยงกันเองและขัด
แยงกับหนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งมีความสับสนและความไมชัดเจนใน
การถายโอนภารกิจการจัดการศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดัง
รายละเอียดทีป่ รากฏตามขาวในหนาหนังสือพิมพ ซึง่ ทุกฝายไดรบั ทราบ
ปญหานีแ้ ลว แตปญ
 หาดังกลาวยังไมไดรบั การแกไข โดยยังคงคางคารอ
ผูต ดั สินใจระดับสูงทีจ่ ะตัดสินในสัง่ การ
ขอเสนอเพือ่ การแกไขปญหา ควรเรงดําเนินการใหมกี ารตีความ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของและทําความเขาใจขอตกลงรวมกัน รวมทัง้ ใหหนวย
งานทีเ่ กีย่ วของประสานความรวมมือ เพือ่ เรงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตั ิ
การในการถายโอนภารกิจการจัดการศึกษา และเตรียมความพรอมใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิน่
เรือ่ งที่ 6 วิทยาศาสตรศกึ ษายังไมมนี โยบายและแผนที่
ชัดเจนและเปนรูปธรรม
จากการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับนานาประเทศในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา
ประเทศไทยถูกจัดอยูใ นอันดับสุดทาย อันเนือ่ งจากสาเหตุหลายประการ
โดยสาเหตุทสี่ าคั
ํ ญประการหนึง่ คือ ความออนดอยในการจัดการศึกษา
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ดานวิทยาศาสตร ทัง้ ในแงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน สือ่ การ
ขาดแคลนครู การวัดผลและประเมินผล แหลงเรียนรู เปนตน
ความกาวหนาในการดําเนินงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดยความ
รวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ ทบวง
มหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนตน ได
ยกรางแผนแมบทการปฏิรูปวิทยาศาสตรศึกษาของไทยแลวเสร็จ และ
อยูระหวางเตรียมการจัดทําประชาพิจารณ และเสนอคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับ
ปญหา/อุปสรรค
หากอนุมตั แิ ผนแมบทการปฏิรปู วิทยาศาสตรศกึ ษาลาชา จะ
ทําใหการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารของหนวยปฏิบตั ลิ า ชาไปตามลําดับ นอก
จากนัน้ ในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารของหนวยงานตาง ๆ จะตองกําหนด
ใหยดึ แผนแมบทการปฏิรปู วิทยาศาสตรศกึ ษาดังกลาว เปนแนวทางอยาง
เครงครัด รวมทัง้ ระบุใหสานั
ํ กงบประมาณ ใหการสนับสนุนโครงการที่
สอดคลองกับแผนแมบทเปนกรณีพเิ ศษ

การปฏิรูปการศึกษา : วาระแหงชาติ

77

เรื่องที่ 7 การออกกฎหมายวาดวยการปฏิรูปการอาชีว
ศึกษา ยังไมแลวเสร็จ
การอาชีวศึกษาจัดไดไมทั่วถึง และขาดความเสมอภาค
ระหวางผูเรียนในแตละพื้นที่ กําลังคนที่มีในปจจุบันยังดอยคุณภาพ ผู
สําเร็จอาชีวศึกษาสวนใหญขาดความพรอมในการทํางาน เนื่องจากฝาย
ผลิตบุคลากรและฝายผูใชขาดการประสานกัน ทําใหการจัดอาชีวศึกษา
เปนการจัดตามความพรอมของผูจัดมากกวาความตองการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานที่แทจริง
ความกาวหนาในการดําเนินงาน
ขณะนี้ไดมีการยกรางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา รวม
ทัง้ สิ้น 3 ฉบับ ไดแก รางที่เสนอโดยกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสํานักงานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งใน
เชิงหลักการรางกฎหมายทั้ง 3 ฉบับมีความสอดคลองกัน แตประเด็นที่
ไมสอดคลองอยูที่เรื่อง การจัดโครงสรางการบริหาร
ปญหา/อุปสรรค
รางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ทั้ง 3 ราง ยังไมมีการ
นําเสนอตอคณะรัฐมนตรี
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ข อ ขั ด แย ง เรื่ อ งโครงสร า งการบริ ห ารจั ด การดั ง กล า ว
ตองการการตัดสินใจอยางรอบคอบและเปนธรรมจากรัฐบาล เพื่อไมให
ปญหาดังกลาวยืดเยื้อตอไป ซึ่งจะสงผลใหไมสามารถปฏิรูปการอาชีว
ศึกษาไดอยางเต็มที่ รวมทั้งอาจขยายผลไปสูความขัดแยงในวงกวาง
ตอไป

เรือ่ งที่ 8 การอุดมศึกษายังไมมีทิศทางเชิงนโยบายและ
การวางแผนปฏิรูปที่ชัดเจน
การอุดมศึกษาไทยในขณะนีอ้ ยูใ นภาวะวิกฤต ทัง้ ในดานคุณ
ภาพของบัณฑิต กระบวนการเรียนการสอนที่เนนเนื้อหาวิชามากกวา
การใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห บริหารจัดการ แกปญหา และนําการ
พัฒนาประเทศ
การละเลยภารกิจดานการวิจัยและสรางองคความรู
ระบบบริหารจัดการที่ดอยประสิทธิภาพ ทั้งการบริหารวิชาการ บริหาร
การเงิน และบริหารบุคคล จึงขาดความคลองตัวที่จะพัฒนาสูความเปน
เลิศทางวิชาการ
การระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมรับภาระคา
ใชจายอุดมศึกษายังมีความเหลื่อมลํ้าอยางมาก ระหวางประชากรตาง
ฐานะอาชีพและภูมิลําเนา ดวยเหตุนี้ สถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน จึง
ไมสามารถทําหนาทีเ่ ปนกลไกระดับมันสมองของประเทศและเพิม่ ศักยภาพ
ของประเทศในเวทีโลกตามบทบาทหนาทีไ่ ด
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ความกาวหนาในการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของมีความพยายามแกปญหาวิกฤตดังกลาว
และดําเนินการปฏิรูปอุดมศึกษา ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไมวาจะเปนการจัดทําแผนปฏิบัติการนํา
มหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการ เพื่อใหมีความอิสระคลองตัวในการ
บริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและระบบการประกัน
คุณภาพภายใน การปรับระบบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ การเพิ่ม
มาตรการและแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย การปรับระบบการจัดสรรงบ
ประมาณ เปนตน
นอกจากนี้ ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษายังตองเตรียมการรอง
รับกระแสความตองการเขาศึกษาตอที่จะเพิ่มขึ้น
เนื่องจากนโยบาย
ขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป อีกดวย
ปญหา/อุปสรรค
1) ป ญ หาในการปฏิ รู ป โครงสร า งการบริ ห ารอุ ด ม
ศึกษา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ภายในกําหนดเวลา ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ และระดับ
สถาบัน เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน 600 กวาแหง ใน
ขณะนีอ้ ยูในความรับผิดชอบของทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอื่น ๆ ที่จัดการศึกษาเฉพาะทางตามความเชี่ยว
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ชาญและความตองการของหนวยงาน การเตรียมการใหทุกฝายปรับ/
พัฒนาองคกรและบุคลากรสูโครงสรางใหม จึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง
2) ปญหาการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ใหมีความเปนเอกภาพในนโยบาย แตมีรูปแบบการจัดที่หลากหลาย ยืดหยุน สามารถ
เชื่อมโยง/ถายโอน เพื่อสนองความตองการที่แตกตาง และเปดโอกาส
อยางตอเนื่องในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชากรทุกวัย ทุกภูมิภาค
และฐานะอาชีพ
3) ปญหาการปฏิรูปกระบวนการบริหารจัดการอุดม
ศึกษา ควรมีแผนเตรียมการองคกรและบุคลากรเพื่อการปฏิรูปภายใน
สถานศึกษาแตละแหงตามแนวทาง ดังตอไปนี้
3.1) กําหนดนโยบายในการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยของรัฐ
ทีม่ คี วามพรอมออกจากระบบราชการอยางเปนขัน้ ตอน ขณะเดียวกันก็จะ
ตองสนับสนุนสถาบันทีย่ งั ไมพรอม
ใหไดรบั การพัฒนาและเตรียมความ
พรอม
3..2) ปฏิรปู ระบบการจัดสรรงบประมาณของรัฐใหกบั สถาบัน
อุดมศึกษา รวมทัง้ มีมาตรการทีจ่ ะสงเสริมการมีสว นรวมรับภาระคาใชจา ย
อยางเปนธรรม โดยรัฐมีมาตรการชวยเหลือผูด อ ยฐานะทางเศรษฐกิจ
3.3) ปรับปรุงรูปแบบและวิธกี ารรับนักศึกษาเขาศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษา เพือ่ กระจายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางทัว่ ถึง
และเปนธรรม
3.4) ปฏิรปู การเรียนการสอน หลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา การวัดและประเมินผล เพือ่ เอือ้ ตอการพัฒนา
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค และความเปนสากลของอุดมศึกษา
การปฏิรูปการศึกษา : วาระแหงชาติ
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3.5) กําหนดมาตรการสนับสนุน/สงเสริมการวิจยั ของคณาจารยและสถาบันอุดมศึกษา
3.6) พัฒนาระบบประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานอุดมศึกษา
เรื่องที่ 9 วิกฤตดานคุณธรรม จริยธรรม
ปญหา/อุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรมของคนไทย ในระยะหลายปที่ผานมานี้
มักจะมีการกลาวถึงในแงลบมากขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับราช
การ/ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ วงการเมือง หรือประชาชนทั่วไป ดังจะ
เห็นไดจากขาวสารที่ปรากฏตามสื่อตางๆ อยางตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่ง
จากการประมวลขาวสารจากแหลงตาง ๆ สามารถสรุปประเด็นปญหา
ไดดังนี้
1) ดานการศาสนศึกษา (การศึกษาของสงฆ) สถาบัน
ศาสนายังขาดยุทธศาสตรและแนวทางในการสงเสริมการศาสนศึกษา
รวมทั้ ง แนวทางที่ จ ะสนั บ สนุ นศาสนทายาทเพื่ อ จรรโลงพระศาสนา
ดังนั้นรัฐจึงควรกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางในการ
สงเสริมการศาสนศึกษา ดังนี้
1.1) ขยายการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดย
รัฐบาลตองสนับสนุนและอุปถัมภการศึกษาของสงฆอยางจริงจัง
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1.2) พัฒนานโยบายและแผนการจัดการศึกษาของสงฆ
ใหเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
2)การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
มีปญหาในทางปฏิบัติ ไดแก เรื่องประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการ
ศึกษา การบูรณาการการเรียนการสอนดานศีลธรรมเขากับวิชาสามัญ
ทัว่ ไป ขาดครูเฉพาะทางที่เขาใจศาสนธรรมอยางถองแท และโรงเรียน
จํ านวนมากไมใหความสํ าคัญตอพระภิกษุที่มีความรู/ความเขาใจใน
ศาสนามาเปนครูหรือวิทยากรในสถานศึกษา ซึ่งแมแตในศาสนาอื่นก็
ประสบปญหาเชนเดียวกัน ดังนั้น สถาบันศาสนาจึงควรมีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตรจริยศึกษา รวมทั้งกําหนดเกณฑและมาตรฐานของ
ครู ที่สอนดานจริยศึกษา
3. ศาสนสถานซึ่งเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ขาดการ
เชื่อมโยงระหวางวัด บาน และโรงเรียนในการอบรมจริยธรรม คุณธรรม
ของผูเรียนและประชาชน ดังนั้น รัฐจึงตองสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา และสถาบันครอบครัวใหมีบทบาทใน
การประสานงานและการระดมทรัพยากรเพื่ออบรมเยาวชนของชาติและ
ประชาชนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมครอบคลุมทุกชวงชีวิต โดยมี
วัดเปนแกนนํา
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5.2 สาเหตุแหงปญหา / อุปสรรค
จากปญหาและอุปสรรคในการปฏิรปู การศึกษาทีก่ ลาวมาทัง้
9 ประเด็นขางตน พบวา สาเหตุแหงปญหาสวนหนึง่ เปนสาเหตุรวมกัน
ซึ่งสืบเนื่องมาจากปญหาการประสานงานดานการบริหาร ไดแก เรื่อง
การสื่อสารระหวางผูเกี่ยวของทุกฝาย การประสานความรวมมือของ
หนวยงานระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ การราง/ปรับปรุงกฎหมาย
และการระดมทรัพยากร โดยทุกเรื่องถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตองไดรับ
การแกไขอยางเรงดวนที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 สาเหตุจากการขาดการประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน
1) ความไมเขาใจในการปฏิรูปดานการบริหาร และ
การจัดการตามโครงสรางใหม ตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กลาวคือ ความไมเขาใจกันระหวางสํานัก
งานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเปนผูจัดทําโครงสรางองคกร การแบงสวนงาน
การบริหารและการจัดการศึกษา กับหนวยงานตางๆ ไดแก กรม กองใน
กระทรวง ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากขอเสนอการจัดโครงสรางของ
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา ทําใหเกิดการโตแยงและไมใหความรวมมือ
ในการปฏิรูปการศึกษา การตัดสินใจในเรือ่ งนีจ้ าเป
ํ นตองอาศัยภาวะ
ผูน าที
ํ เ่ ขมแข็ง ยึดถือความถูกตอง และผลประโยชนของประชาชน
เปนใหญ
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2) ความขัดแยงระหวางหนวยงานนโยบายกับหนวย
ปฏิบตั ิ ปจจุบันหนวยงานระดับนโยบาย ซึ่งประกอบดวย สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ยังมีความ
เห็นไมตรงกันกับหนวยที่รับผิดชอบงานดานปฏิบัติ ไดแก กระทรวง
ศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ทําใหไมมีเอกภาพในการดําเนิน
งานดานนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในหลายเรื่อง เชน การสอบคัด
เลือก การปฏิรูปการผลิตและการพัฒนาครูเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู
การปฏิรูปการอุดมศึกษา เปนตน จึงมีความจําเปนตองอาศัยการ
หารือและจัดทํ าขอตกลงรวมกันทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะผูตัดสินใจดานนโยบาย
3) ความขัดแยงของหนวยงานระดับปฏิบัติ ความไม
ชัดเจนของหนวยงานระดับนโยบายมีสวนอยางสําคัญที่ทําใหหนวยงาน
ระดับปฏิบัติเกิดความขัดแยงกันเองและขัดแยงกับหนวยงานอื่น เชน
กรณี ก ารกระจายอํ านาจในการจัดการศึกษาไปสูเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหเกิดความขัดแยง
ระหวางครู กับ องคการบริหารสวนตําบล เปนตน ซึ่งการแกปญหา
เรื่องนี้ตองอาศัยผูนําที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม
สามารถตัดสินใจในสิ่งที่เปนประโยชนตอบานเมืองและเกิดการ
ยอมรับของทุกฝายได
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5.2.2. สาเหตุจากความลาชาของกระบวนการพิจารณา
กฎหมาย กฎกระทรวง และกฎหมายอื่น ๆ
ปจจุบันสํ านักงานปฏิรูปการศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ จะตองเรงดําเนินการราง/ปรับปรุง/แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการปฏิรูปการศึกษาไมตํ่ากวา 76 ฉบับ รวมทั้งจะตองวิเคราะห
ประเด็นปญหาทางกฎหมายอีกเปนจํานวนมาก จึงเปนการยากที่จะ
ดําเนินการ ทั้งการแกไขและการนําเสนอกฎหมายใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ตามที่บทเฉพาะกาลของพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนด ซึง่ ในปจจุบนั สํานักงาน
ปฏิรปู การศึกษาและหนวยงานเจาของเรือ่ ง ไดดาเนิ
ํ นการรางและปรับปรุง
กฎหมายไดแลวเสร็จตามกําหนดเวลาทีต่ งั้ ไว
แตในการพิจารณา
กฎหมายตามกระบวนการทางนิติบัญญัติในอัตราการปฏิบัติงาน
ปกติ
จะไมสามารถแลวเสร็จไดทนั กําหนดเวลาทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วใน
กฎหมาย
จึงจําเปนตองมีมาตรการเรงรัดการดําเนินงานอยาง
เขมงวด
5.2.3 สาเหตุจากการขาดแคลนทรัพยากร เพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา ไดรวมกันประมาณการคาใชจายเพื่อการปฏิรูปการ
ศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (รายละเอียดตาม
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เอกสารพันธบัตรเพื่อการปฏิรปู การศึกษา (เอกสารอัดสําเนา) , มีนาคม
2544) แบงรายละเอียดของประมาณการคาใชจา ยเปน 3 สวน คือ
1) งานจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสําหรับผูเ รียนทุกคน ทัง้ ใน
สถานศึกษาของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่ และเอกชน รวมถึงการใหการ
ศึกษาแกประชาชนที่พนวัยเรียนและอยูใ นกําลังแรงงาน จํานวนประมาณรอย
ละ 70 ของประชากรทีอ่ ยูใ นกําลังแรงงานทัง้ หมด ซึง่ มีการศึกษาไมถงึ ระดับ
ขัน้ พืน้ ฐาน
2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแก การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรู เพื่อสงเสริมการ
ศึกษาตลอดชีวิต การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปใหเขตพื้นที่และสถานศึกษา ตาม
หลักเอกภาพดานนโยบาย และหลากหลายในการปฏิบัติ ไดแก การ
ปรับโครงสรางองคกรและการแบงสวนงาน
การเพิ่มประสิทธิการใช
ทรัพยากร โดยอาศัยการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ภายใตเกณฑ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
คาใชจายในการปฏิรูปการศึกษาทั้ง 3 รายการดังกลาว
จําเปนตองใชงบประมาณเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปกติในแตละป ตั้งแต
16,000 ถึง 24,000 ลานบาทโดยประมาณ โดยรวม 5 ปคิดเปนงบ
ประมาณที่ตองใชเพิ่มขึ้นจากงบปกติประมาณ 103,000 ลานบาท (ราย
ละเอียด ปรากฏในภาคผนวก)
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5.2.4 สาเหตุจากชองวางระหวางหนวยงานนโยบาย
กับหนวยปฏิบัติ
การปฏิ บัติ งานตามบทบาทหนาที่ของหนว ยงานใน
ปจจุบนั ปรากฏวา
มีชองวางระหวางหนวยงานนโยบายและ
หนวยงานปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยปฏิบัติยังขาดความเขาใจ
จําเปนตองเรงสรางความเขาใจถึงความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ
เพื่อแกไขใหมีการบริหารจัดการที่ดี และสงเสริมใหมีการประสานงาน
ระหวางหนวยงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอด
จนลดความเสี่ยงที่ตองลมเหลว อันจะเกิดผลเสียอยางมหันตตอการ
ศึกษาของชาติ
การแกไขปญหา/อุปสรรคทั้งหลายเหลานี้
จําเปนตอง
อาศัยการผลักดันทางการเมืองอยางจริงจังเพื่อใหหนวยงานที่รับ
ผิดชอบนําไปปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ
กลาวโดยสรุป การดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันกําลัง
ประสบปญหา/อุปสรรคหลายประการ ซึ่งไดแก ปญหาที่เกี่ยวกับเรื่อง/
ประเด็นตอไปนี้
1) ประชาชนอาจเสียสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม
นอยกวา 12 ป
2) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไมลง
ถึงการปฏิบัติ
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3) วิกฤตศรัทธาตอความสามารถของครู
4) ป ญ หาเกี่ ย วกั บ มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการ
ศึกษา
5) แนวทางการกระจายอํ านาจการจัดการศึกษาสูองคกร
ปกครองทองถิ่นยังไมชัดเจน
6) วิทยาศาสตรศึกษายังไมมีนโยบายและแผนที่ชัดเจนและ
เปนรูปธรรม
7) การออกกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษายังไมแลวเสร็จ
8) ยังไมมีทิศทางเชิงนโยบายและแผนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปอุดมศึกษา
9) วิกฤตดานคุณธรรม จริยธรรม
ปญหาและอุปสรรคดังกลาวมีสาเหตุแหงปญหารวมกัน คือ
1) การขาดการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
2) ความลาชาของกระบวนการพิจารณากฎหมาย
กฎ
กระทรวง และกฎหมายอื่น
3) การขาดแคลนทรัพยากรเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
4) ชองวางระหวางหนวยงานนโยบายและหนวยงานปฏิบัติ
ปญหา/อุปสรรคที่นําเสนอมาขางตนนี้ เปนประเด็นปญหา/
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และทุกเรื่องเปนปญหาที่มีความสําคัญ
เพราะเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป จึงตองการการ
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แกไขอยางเรงดวน เพือ่ ใหสามารถดําเนินงานในขัน้ ตอไปไดและบรรลุผล
ทันเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด
อยางไรก็ตาม ปญหา/อุปสรรคของการปฏิรปู การศึกษาเหลานี้
เปนปญหาทีแ่ กไขไดยาก โดยมีสาเหตุแหงปญหารวมกัน ไดแก การ
ประสานความรวมมือขามกรมและกระทรวง การระดมทัพยากรจํานวนมาก
และการใชยุทธศาสตรเ ร ง รั ด ขั้ น ตอนในการพิ จ ารณาและประกาศใช
กฎหมาย เปนตน จึงเปนการยากที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งในภาค
ราชการจะสามารถแกไขปญหาเหลานี้ใหลุลวงได
ป ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต อ หน ว ยงาน/บุ ค คลหลายฝ า ยเช น
นี้ จึ งต อ งการบุ ค คลที่ มี ภ าวะผู  นํ า มีวสิ ยั ทัศน มีความกลาตัด
สินใจในการแกปญหา และมีเจตนารมณที่แนวแนในการพัฒนา
การศึกษาของชาติ มาเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษา
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บทที่ 6
ยุทธศาสตรที่จะทําใหการปฏิรูปการศึกษา
ประสบผลสําเร็จ
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่เกิดขึ้น
นั้น ลวนมีสาเหตุสําคัญมาจากวิกฤตทางปญญา ซึ่งสามารถแกไขไดดวย
การปฏิรูปการศึกษา โดยทุกฝายที่เกี่ยวของตองรวมมืออยางจริงใจและ
ดําเนินการอยางจริงจัง
ขณะนี้ นับเปนโอกาสอันดีของประเทศไทย 2 ประการ คือ
ประการแรก มีการประกาศใชพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2542 เพือ่ รองรับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และแนว
นโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ทํ าใหไดนโยบายดานการศึกษาที่ชัดเจนเพียงพอ
และเปนแนวทางที่จะนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาตอไป
ขณะนี้ประเทศไทยไดรัฐบาลที่มาจาก
ประการที่สอง
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับนโยบายดานการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมของรัฐบาลนี้ก็สอดคลองกับพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ ซึ่งหากรัฐบาลสามารถบริหารนโยบายที่กําหนดไวไปสู
ความสําเร็จได
ก็เทากับไดนําพาใหการปฏิรูปการศึกษาบรรลุวัตถุ
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ประสงคไปดวย รัฐบาลนีจ้ งึ เปนความหวังของคนทัง้ ชาติ ในการทีจ่ ะ
สานฝนทัง้ หมดใหเปนความจริง
เนื่องจากการดํ าเนินงานปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันประสบ
ปญหา/อุปสรรคหลายประการ เชน เกิดปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ตามที่ปรากฏเปนขาวในหนาหนังสือพิมพ ซึ่งการแกไขแตละปญหามี
ความยากลําบาก เพราะตางก็มีสาเหตุแหงปญหาที่ลุมลึก บางปญหามี
ความยืดเยื้อมาเปนเวลานาน ทําใหการแกไขปญหายิ่งยากลํ าบากมาก
ขึ้น แตปญหาเหลานี้เปนปญหาที่มีความสํ าคัญซึ่งตองเรงรัดแกไขให
แลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อใหการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปบรรลุผลสําเร็จ
และทันกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด

ขอเสนอ
เพือ่ ใหการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ และนโยบายของรัฐบาล ประสบผลสําเร็จ จึงขอเสนอยุทธ
ศาสตรเพื่อการปฏิรูป ดังนี้
1. ตองมีผูนําในการปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้เปนเรื่องใหญและสําคัญที่สุด ซึ่ง
จะมีผลตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของคนไทยและสังคมไทยในทุก ๆ
มิติ ซึ่งถาทําสําเร็จ ประเทศไทยก็จะพนวิกฤตและนําไปสูการพัฒนาที่
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ยั่งยืน ดวยเหตุนี้ จึงควรมีผูนําในการปฏิรูปการศึกษาที่มคี ุณลักษณะ
ดังตอไปนี้
1) มีภาวะผูนํา กลาตัดสินใจ รวมทั้งตองกลาฝาฟน
แรงตานของระบบราชการ
2) มีวิสัยทัศน กาวไกล
3) มีเจตจํานงอันแนวแนตอการปฏิรูปการศึกษาของ
ชาติ เห็นแกประโยชนของประชาชนเปนหลัก สามารถทุมเทพลัง
สมองและเวลา เพื่อดําเนินงานและผลักดันการปฏิรปู การศึกษา ตามพระ
ราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
และนโยบายรัฐบาลใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอยางจริงจัง
ดังนั้น ผูนําการปฏิรูปการศึกษาจึงควรเปน นายกรัฐมนตรี
ในฐานะที่เปนผูมีอํานาจสูงสุดในการบริหาร เพราะการปฏิรูปการศึกษา
เปนภารกิจที่ตองประสานระหวางราชการหลายกระทรวง รวมทั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน และภาคธุรกิจเอกชน โดยมียทุ ธศาสตรใน
การดําเนินงาน คือ "ปฏิรูปดวยวิธีการแบบปฏิรูป"
2. ตองประกาศให "การปฏิรูปการศึกษา” เปนวาระ
แหงชาติ
เนือ่ งจากการปฏิรปู การศึกษาเปนทางออกของการแกไขวิกฤต
ทางปญญาสําหรับคนไทยทุกคน อันจะกอใหเกิดประโยชนตอ ประชาชนทุก
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หมูเ หลาอยางกวางขวาง รวมทัง้ เปนการสืบสานเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเปนการสนองเจต
จํานงของนโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนั้น
จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองประกาศใหการปฏิรูปศึกษาเปน “วาระแหงชาติ” เพือ่ ใหมีการทุมเทพลังสังคม ทรัพยากร และเวลาในการผลักดัน
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ใหประสบความสําเร็จ และแลวเสร็จทันตามเวลาที่กฎหมายกําหนด
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