รายงานการวิจยั เอกสารเชิงนโยบาย
เรื่อง
ผลกระทบจากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ขอตกลงของรัฐบาลกับธนาคารพัฒนาเอเชีย นโยบายปฏิรปู ระบบราชการ และการ
เปลีย่ นแปลงทางโครงสราง
ประชากรของประเทศทีม่ ตี อ การศึกษา
และบทบาทของคณะครุศาสตรศกึ ษาศาสตร ในการปฏิรปู การเรียนรู และปฏิรปู วิชา
ชีพครู

โดย

ศ. ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยโดยเงินทุนสนับสนุนของ
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี
กรกฎาคม 2543

คํานํา
เนื่องจากสถาบันผลิตครูจะตองเปนกําลังสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา และการ
ปฏิรูปวิชาชีพครูใหสัมฤทธิ์ผล อยางไรก็ตามการเปลีย่ นแปลงทางบริบทดานตาง ๆ เชน
ดานเศรษฐกิจ ดานนโยบายปฏิรูประบบราชการ เปนตน อาจเปนไดทั้งโอกาส สิ่งทา
ทาย หรืออุปสรรคตอการดําเนินภารกิจใหบรรลุผล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติจึงไดเรียนเชิญ ศาสตราจารย ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ดําเนินการศึกษาวิจัยเชิง
นโยบาย เรื่อง ผลกระทบจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ขอตก
ลงของรัฐ บาลกับ ธนาคารพัฒ นาเอเชีย นโยบายปฏิรูประบบราชการ และการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรของประเทศที่มีตอการศึกษา และบทบาทของ
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ในการปฏิรูปการเรียนรูและปฏิรูปวิชาชีพครู สําหรับ
เปนแนวทางกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการและเพิ่มพูนศักยภาพเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปวิชาชีพครู
สํานักงาน ฯ ขอขอบคุณ ศาสตราจารย ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล เปนอยางยิง่ และ
หวังวาเอกสารวิจัยเชิงนโยบายนี้จะเปนประโยชนแกทุกฝายที่เกี่ยวของไดรวมกันพัฒนา
สถาบันผลิตครูเพือ่ การปฏิรูปการเรียนรูแ ละการปฏิรูปวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ

(ดร. รุปง สํแก
บทสรุ
าหรัวแดง)
บผูบ ริหาร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ตอบทบาทของครุศาสตรศึกษาศาสตรตอการปฏิรูปการเรียนรูและการปฏิรูปวิชาชีพครู
การเปลีย่ นแปลงหลัก 4 ดานทีไ่ ดกาหนดให
ํ
วิเคราะห ไดแก (ก) พระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ข) นโยบายการปฏิรปู ระบบราชการ (ค) ขอตกลงกับ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย และ (ง) โครงสรางประชากรของประเทศ ในการศึกษาครัง้
นี้ยังไดรวบรวมความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับสถานภาพที่พึงคาดหวังของครุ
ศาสตรศกึ ษาศาสตร จุดออนจุดแข็ง โอกาสและภาวะคุกคามตอวงการนี้ รวมทั้งแนว
ทางการปรับปรุงในอนาคต
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จะสงผลกระทบตอคุณภาพของ
วิชาชีพครู ทัง้ ดานคุณสมบัตแิ ละการปฏิบตั หิ นาทีข่ องครูในอนาคค เชน มีขอ กําหนด
มาตรฐานการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เปนตน แตพระราชบัญญัตฯิ นีก้ ็
สงเสริมใหครูมโี อกาสพัฒนาและไดรบั การตอบแทนยกยอง
โดยกําหนดใหมกี องทุน
พัฒนาครู และกองทุนสงเสริมวิชาชีพครู แตพระราชบัญญัติฯ นี้ กลาวถึงครุศาสตรศกึ ษา
ศาสตรโดยออม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาทีต่ อ งมีการประกันคุณภาพ สวนนโยบาย
ปฏิรูประบบราชการจะสงผลใหครุศาสตรศึกษาศาสตรซึ่งอยูในระบบราชการเกือบทั้งหมด
ตองพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ขอตกลงกับธนาคารพัฒนาเอเชียมีผลทําใหตอง
ปรับลดครูระดับประถมศึกษา และเพิ่มครูระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากโครงสรางประชา
กรวัยเรียนจะคอนขางคงทีใ่ นระยะ 10 ปขางหนา จึงคาดวาจะไมมีผลกระทบตอวิชาชีพครู
ผูท รงคุณวุฒคิ าดหวังวาในอนาคต ครูจะตองมีคณ
ุ ภาพ ผลิตไดตรงตามความ
ตองการ การผลิตครูตองการการวิจัย และความรวมมือจากสถาบันนอกวงการครุศาสตร
ศึกษาศาสตร จุดออนของครุศาสตรศึกษาศาสตรมีมากมาย ทีส่ ําคัญคือ ความคิดแคบ
ขาดการวิจยั และขาดผูน าํ แตก็มีจุดแข็งที่คณาจารยมีวุฒิและประสบการณ ผูทรงคุณวุฒิ
เห็นวาพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปดโอกาสใหครุศาสตรศึกษา
ศาสตรสามารถพัฒนาตนเองและชวยปฏิรปู วิชาชีพครูและการเรียนรู แตครุศาสตรศึกษา
ศาสตรกต็ อ งเผชิญกับอุปสรรคหลายดาน เชนการตอตานการเปลีย่ นแปลง การแขงขัน
คานิยมของสังคมและระบบราชการ ดังนัน้ ผูทรงคุณวุฒิจึงเสนอใหแยกหลักสูตรผลิตครู
จากหลักสูตรผลิตบัณฑิตการศึกษา สรางพันธมิตรและหาผูน ําการเปลีย่ นแปลง

ดังนัน้ ขอเสนอแนะจากการศึกษา คือ (1) สภาคณบดีคณะครุศาสตรศกึ ษา
ศาสตรแหงประเทศไทย เสนอใหคณะครุศาสตรศกึ ษาศาสตรแกไขจุดออน และ
เสริมจุดแข็ง (2) สํานักงานปฏิรูปการศึกษาจัดองคกรและเงื่อนไขเพื่อลดความรุน
แรงของภาวะคุกคาม และเปดโอกาสใหครุศาสตรศกึ ษาศาสตรในการพัฒนาคุณ
ภาพครู และ (3) สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ จัดตัง้ ราชวิทยาลัยครุ
ศาสตรใหเปนองคกรนําดานการปฏิรปู วิชาชีพครูและการปฏิรปู การเรียนรู
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บทที่ 1
คํานํา
1.1 วัตถุประสงค
1.1.1 เพือ่ ประมวลผลกระทบจากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ขอตกลงของรัฐบาลกับธนาคารพัฒนาเอเชีย นโยบายปฏิรูประบบราชการ
และการเปลี่ ยนแปลงทางโครงสร างของประชากรของประเทศที่มีตอการ
ศึกษา และบทบาทของคณะครุศาสตรศึกษาศาสตรในการปฏิรูปการเรียนรู
และปฏิรูปวิชาชีพครู
1.1.2 เพื่อเสนอแนวทางที่เปนรูปธรรมเกี่ยวกับบทบาทของคณะครุศาสตรศึกษา
ศาสตร ในการปฏิรูปการเรียนรูและปฏิรูปวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ
1.2. เปาหมาย
1.2.1 ไดองคความรูของผลกระทบอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2542 ขอตกลงของรัฐบาลกับธนาคารพัฒนาเอเชีย นโยบาย
การปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรของ
ประเทศทีม่ ตี อ การจัดการศึกษา และตอคณะครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
1.2.2 ไดแนวทางและยุทธศาสตรของคณะครุศาสตรศึกษาศาสตรในการปฏิรูป
การเรียนรู และปฏิรูปวิชาชีพครูใหมีประสิทธิภาพปรับไดเหมาะสมกับผล
กระทบตามขอ 1.2.1
1.3 วิธกี ารศึกษา
1.3.1 การวิจยั เอกสารทีเ่ กีย่ วของ
กอนเริ่มการวิจัย ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ เอกสาร
เหลานีจ้ ดั แบงออกไดเปน 5 ประเภทดังนี้
(ก) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
(ข) ขอตกลงของรัฐบาลกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ค) นโยบายปฏิรูประบบราชการ
(ง) การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรของประเทศ

(จ) เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
1.3.2 การสํารวจความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
การสํารวจความคิดเห็นไดใชวิธีการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวนไม
นอยกวา 10 ทาน โดยไดกําหนดกรอบประเด็นคําถามดังตอไปนี้
• สถานภาพครุ ศ าสตร ศึ ก ษาศาสตร ข องประเทศที่ พึ ง ปราถนาใน
อนาคต (5-10 ปขางหนา)
• จุดออนและจุดแข็งของครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
• โอกาสและภาวะคุกคามในการดําเนินการสูสถานภาพในอนาคต
• ความคิดเห็นอืน่ ๆ
1.3.3 แนวทางการวิเคราะหและการสังเคราะห
การวิจัยเอกสารและการรวบรวมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ไดมุง
วิเคราะหประเด็นหลักที่สาคั
ํ ญดังตอไปนี้
• สถานภาพครุศาสตรศกึ ษาศาสตรทพ่ี งึ คาดหวัง
• จุดออนและจุดแข็งของครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
• โอกาสและภาวะคุกคามตอครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
• บทบาทใหมของครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
จากผลการวิเคราะหประเด็นหลักเหลานี้ ไดนําไปสูการสังเคราะหขอ
เสนอแนะตอครุศาสตรศกึ ษาศาสตรเกีย่ วกับบทบาทตอ
(ก) การปฏิรูปการเรียนรู
(ข) การปฏิรูปวิชาชีพครู
แนวทางการวิเคราะหและการสังเคราะหไดแสดงโดยสังเขปในรูปที่ 1

รูปที่ 1: แนวทางการวิเคราะหและการสังเคราะห
การวิจัยเอกสาร

การรวบรวมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ

ครูไทยในอนาคต
จุดออนและจุดแข็งของครุศาสตรศึกษา
โอกาสและภาวะคุกคามตอครุศาสตรฯ
บทบาทของครุศาสตรฯ ในอนาคต

ขอเสนอแนะ: บทบาทของครุศาสตร
ศึกษาศาสตรใน
(ก) การปฏิรูปการเรียนรู
(ข) การปฏิรูปวิชาชีพครู

1.4 คํานิยาม
คํานิยามของคําตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่ใชในรายงานฉบับนี้ จะเปน
ไปตามคํานิยามทีป่ รากฎในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
(มาตรา 4) (ภาคผนวก ก)

การวิจยั เอกสาร:
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในสังคม
เนื่ อ งจากเอกสารเกี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการปฏิ รู ป วิ ช าชี พ ครู มี อ ยู
จํานวนมาก แตระยะเวลาที่กําหนดในโครงการมีจํากัด ดังนั้นผูวิจัย จึง ตองเลือกวิจัย
เอกสารเฉพาะที่ตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของรายงานเทานั้น
ในการวิจัย
เอกสารก็ยังจําเปนตองมุงประเด็นหลักสําคัญๆ ตามที่กําหนดในขอ 1.3.3 ผลการวิจัย
เอกสารจะนําไปผนวกกับผลการรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําไปสูการ
สั ง เคราะห ข อ เสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของครุศาสตรศึก ษาศาสตรในการปฏิรูปการ
เรียนรู และการปฏิรูปวิชาชีพครู
ในการวิ จั ย เอกสารเหล า นี้ ไ ด ใ ช ก ารวิ เ คราะห ผ ลกระทบที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย น
แปลงดานกฎหมาย นโยบาย และขอตกลงที่เกิดขึ้นในสังคมในระยะหลัง อันจะเปนทั้ง
โอกาสและภาวะคุกคามตอครูในอนาคต และครุศาสตรศึกษาศาสตรในอนาคต
2.1 ผลกระทบจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (1) ถือวาเปนแมบทสําคัญในการ
จัดการศึกษาของชาติในอนาคต และเปนเครื่องมือกําหนดทิศทางของชาติในอนาคต และ
ระยะเวลาในการปฏิรูปการศึกษา เชนการปฏิรูปโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม หนวย
งานดานการศึกษาตองใหแลวเสร็จในเวลา 3 ป นับตัง้ แตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัติ มีผลบังคับ
ใช (20 สิงหาคม 2542) และการปรับปรุงแกไขกฎหมายตางๆ ทีม่ อี ยูเ ดิมตองดําเนินให
แลวเสร็จภายใน 5 ป (มาตรา 71 และมาตรา 70 ตามลําดับ)
เปนที่ย อมรับกันทั่ว ไปวาครูเปนหัวใจในการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น มาตรา
ตางๆ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ จะสงผลกระทบตอครูและวิชาชีพครู
ในหลายดาน แตเปนที่นา สังเกตวา พ.ร.บ. ฉบับนี้ไมมีมาตราใดที่กลาวถึงครุศาสตร
ศึกษาศาสตรโดยตรง
ทั้งที่คณะครุศาสตรศึกษาศาสตรเปนกลไกสําคัญในการผลิต
และการพัฒนาครู ดังนั้น การวิเคราะหจึงมุงเนนผลกระทบตอครูและวิชาชีพครู ตาม
ดวยผลกระทบตอครุศาสตรศึกษาศาสตร

(ก) ผลกระทบตอครูและวิชาชีพครู
2.1.1 ครูในอนาคตตองเปนตัวอยางของผูที่ไ ดรับ การศึกษา
มาตรา 6 ไดกําหนดใหการศึกษาพัฒนาคนไทยทั้งรางกาย จิตใจ สติ
ปญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และการอยูรวมกับผู
อืน่
มาตรา 7 ก็ยังขยายความสาระที่ควรเรียนรูของผูมีการศึกษาครอบ
คลุมหลายประการ รวมถึงการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรแู ละเรียนรู
ดวยตนเอง
ดังนัน้ ครูในฐานะผูจ ะตองดําเนินการดานการศึกษา จําเปนตองเปน
ตัวอยางของผูที่มีการศึกษา

2.1.2 ครูในอนาคตตองเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนากระบวนการเรียนรู
อยางตอเนื่อง
มาตรา 8 กําหนดใหการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวติ สังคมมี
สวนรวมและการพัฒนาการเรียนรู
มาตรา 25 กําหนดใหมแี หลงการเรียนรูต ลอดชีวติ ในทุกรูปแบบ
มาตรา 30 กําหนดใหสถานศึกษาสงเสริมใหผูสอน (ครู) วิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู
ดังนัน้
ครูในฐานะผูป ฏิบตั จิ ะตองแสดงความสามารถในการเรียนรู
ตลอดชีวิต และสามารถพัฒนาการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ งโดยการวิจยั
2.1.3 ครูในอนาคตตองปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรา 9 (4) กําหนดหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง

2.1.4 ครูในอนาคตตองจัดการศึกษาพืน้ ฐานได
มาตรา 10 กําหนดใหการศึกษาพืน้ ฐาน 12 ป เปนสิทธิของบุคคล
ดังนัน้ ครูในอนาคตจะตองสอนในระบบการศึกษาพืน้ ฐานได
2.1.5 ครูในอนาคตตองมีความสามารถในการสอนผูเ รียนหลายประเภท
มาตรา 10 กําหนดใหการศึกษาพื้นฐานตองจัดใหกับผูพิการและผูมี
ความสามารถพิเศษ ดังนัน้ ครูในอนาคตจะตองมีความสามารถจัดการ
สอนไดหลากหลายรูปแบบ
2.1.6 ครูในอนาคตตองปฏิบตั งิ านไดในสามระบบการศึกษา (การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)
มาตรา 15 กําหนดใหมกี ารศึกษา 3 ระบบ ดังนัน้ ทัง้ 3 ระบบจะ
ตองใชครูเปนผูด ําเนินการ
2.1.7 ครูในอนาคตจะตองปฏิบตั งิ านไดในสถานศึกษาตางๆ
มาตรา 18 กําหนดใหจดั การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพืน้ ฐานใน
สถานทีต่ า งๆ ไดแก สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนและศูนยการ
เรียนรู
2.1.8 ครูในอนาคตสวนหนึ่งตองจัดการอาชีวศึกษาโดยความรวมมือกับ
สถานประกอบการ
มาตรา 20 กําหนดใหมีการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกอบ
รมวิชาชีพใหจัด ในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถาน
ประกอบการ
หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ
2.1.9 ครูในอนาคตตองจัดการศึกษาโดยถือผูเ รียนมีความสําคัญทีส่ ดุ
มาตรา 22 กําหนดใหการศึกษาถือหลักทุกคนเรียนได
สําคัญทีส่ ดุ และผูเ รียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพ

ผูเ รียน

2.1.10 ครูในอนาคตจะตองจัดใหมกี ารเรียนความรูแ ละทักษะตางๆ
มาตรา 23 กําหนดใหการเรียนความรูและทักษะเกี่ยวกับตนเอง
สังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา ภูมปิ ญ
 ญา
คณิตศาสตร และการประกอบอาชีพ
2.1.11 ครูในอนาคตจะตองจัดการเรียนรูจ ากประสบการณจริง
มาตรา 24 กําหนดใหการเรียนรูต อ งสอดคลองกับความถนัด มี
การฝกคิด ทําเปน รักการอาน และมีคา นิยมตอวิชาการ
2.1.12 ครูในอนาคตตองสามารถประเมินผูเ รียน
มาตรา 26 กําหนดใหมีการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาการพัฒนา
ความประพฤติ การรวมกิจกรรมและการทดสอบ
2.1.13 ครูในอนาคตตองสามารถจัดทําสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน
มาตรา 27 กําหนดใหสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจัดทําสาระของหลัก
สูตรในสวนทีเ่ กีย่ วกับชุมชนและสังคมทองถิน่
2.1.14 ครูในอนาคตจะตองชวยใหชมุ ชนไดมกี ารเรียนรู
มาตรา 29 กําหนดให ชุมชน สถาบันศาสนา และองคกรตางๆ สง
เสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดใหมีการเรียนรู
2.1.15 ครูในอนาคตตองมีคณ
ุ ภาพและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
มาตรา 52 กําหนดใหมีการสงเสริมการผลิต และการพัฒนาครู
มาตรา 53 กําหนดใหครูตอ งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2.1.16 ครูในอนาคตจะไดรบั เงินเดือนคาตอบแทนทีเ่ หมาะสม
มาตรา 55 กําหนดใหมกี ฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิ
การ และสิทธิประโยชนเกือ้ กูลอืน่ ของขาราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่เหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ

2.1.17 ครูในอนาคตจะไดรบั การพัฒนา และการเชิดชูเกียรติ
มาตรา 52 กําหนดใหมกี องทุนพัฒนาครู
มาตรา 55 กําหนดใหมกี องทุนสงเสริมครู เพือ่ การเชิดชูเกียรติ
(ข) ผลกระทบตอครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
เนื่องจากคณะครุศาสตรศึกษาศาสตรเปนแหลงผลิตครูและพัฒนาครู
จําเปนตองปรับเปาหมายครูที่จะผลิตไดใหมีคุณสมบัติและคุณภาพเหมาะสม
ที่จะปฏิบัติงานเปนครูในอนาคตในบริบทอันเนื่องมาจาก พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
แมวา พ.ร.บ. ดังกลาวจะไมไดกลาวถึงครุศาสตรศกึ ษาศาสตรโดยตรง
แตกม็ บี างมาตราเกีย่ วกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะมีผลตอครุศาสตรศึกษา
ศาสตร ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง ดังนี้
• การตรวจสอบและประเมินผลสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา 34)
• สถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปน
สวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ (มาตรา 36)
• มีการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47)

ตารางที่ 1 สรุปผลกระทบจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตอครู และครุ
ศาสตรศึกษาศาสตรในอนาคต
มาตรา

ผลกระทบตอครู: ครูในอนาคต

มาตร ผลกระทบต อ ครุ ศ าสตร
า
ศึกษาศาสตร ในฐานะที่
เปนสวนของอุดมศึกษา

6,7

เปนตัวอยางของผูมีการศึกษา

34

มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผลการศึกษา

8,25,3 เรียนรูตลอดชีวิตและการพัฒนากระบวนการ 36
0
เรียนรูโ ดยการวิจยั

อาจปรั บ เป น หน ว ยงาน
ในกํากับของรัฐ

9

มีมาตรฐานวิชาชีพครู

มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา

10

สามารถจัดการศึกษาพื้นฐาน

10

สามารถสอนผูเ รียนหลายประเภท

15

สามารถปฏิบัติงานใน 3 ระบบการศึกษา

18

สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาตางๆ

20

สวนหนึง่ สามารถจัดการอาชีวศึกษา

22

ถือวาผูเรียนมีความสําคัญทีส่ ดุ

23

เรียนความรูแ ละทักษะตางๆ

24

เรียนรูจากประสบการณจริง

26

สามารถประเมินผูเรียน

27

สามารถจัดทําหลักสูตร

29

ชวยใหชมุ ชนมีการเรียนรู

52,53

มีคุณภาพและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

55

มีระบบเงินเดือนที่เหมาะสม

52,55

มีการพัฒนาและเชิดชูเกียรติ
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2.2 ผลกระทบจากมาตรฐานการศึกษา (2)
คณะรัฐมนตรีไดมีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2543
อนุมัติในหลักการรางมาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน เพื่อใชในการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาตามที่กําหนดไว ใหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรฐาน
เหลานี้ประกอบดวย 3 สวน รวม 27 มาตรฐาน ไดแก
• มาตรฐานดานผูเรียน 12 มาตรฐาน
• มาตรฐานดานกระบวนการ 6 มาตรฐาน
• มาตรฐานดานปจจัย 9 มาตรฐาน
ครู ใ นอนาคตในฐานะผู ดําเนิ น การศึ ก ษาจะต อ งรับรูแ ละปฏิบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาได คุณภาพการศึกษาจึงจะไดรับการพัฒนา ดังนั้น มาตรฐานการศึกษาจึง
จะสงผลกระทบตอครูและครุศาสตรศึกษาศาสตรในอนาคตดังนี้
2.2.1 ครูในอนาคตจะตองปฏิบัติต นเปนแบบอยางของผูที่มีม าตรฐานดาน
ผูเรียน
ถาจะใหผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมาตรฐานดานผูเรียน 12 มาตรฐาน ครู
ผูสอนในอนาคตจะตองสามารถปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางแกผเู รียนไดตามมาตรฐานเหลานี้
ดวย กลาวคือครูจะตองประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานดานผูเรียน ดังตอไปนี้ (*มาตรฐานที่
จะใชในรอบแรกของการประเมินคุณภาพภายนอก)
มาตรฐานที่ 1* ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติ
ตนตามระบอบประชาธิปไตย
มาตรฐานที่ 3 จิตสํานึกที่เห็นแกประโยชนสวนรวม อนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 4* มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และ
มีวิสัยทัศน
มาตรฐานที่ 5* มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

มาตรฐานที่ 6* มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 เห็นคุณคาและภูมิใจในภูมิปญญาไทย ศิลปะ และ
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
มาตรฐานที่ 8 รูจักตนเอง พึ่งตนเองได มีบุคลิกภาพที่ดี
มาตรฐานที่ 9* มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตอ อาชีพ
สุจริต
มาตรฐานที่ 10* มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 11 ปลอดจากสิ่งเสพยติดใหโทษและสิ่งมอมเมา
มาตรฐานที่ 12* มีสนุ ทรียภาพ และลักษณะนิสยั ดานศิลปะ ดนตรี
และกีฬา
2.2.2 ครู ใ นอนาคตจะต อ งสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ต ามมาตรฐานด า น
กระบวนการของการศึกษา
เนื่องจากครูเปนผูที่จัดใหมีกระบวนการเรียนรูของผูเรียน ก็ตองทราบและ
ปฏิบตั หิ นาทีใ่ หไดมาตรฐานดานกระบวนการเรียนรู รวม 6 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 13* มีการจัดองคกร/โครงสราง และการบริหารงาน
อยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการ
ศึกษา
มาตรฐานที่ 14* สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือระหวางสถาน
ศึกษาและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ 15 มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเ รียน
มาตรฐานที่ 16 สงเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครู ตามความจําเปน
และเหมาะสม อยางสมําเสมอ
่
มาตรฐานที่ 17 มีการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับหลักสูตร
ความตองการของผูเ รียนและทองถิน่

มาตรฐานที่ 18* จัดกิจกรรม และการเรียนการสอนโดยเนนผูเ รียน
เปนสําคัญ
2.2.3 ครูในอนาคตตองมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามมาตรฐานดานปจจัย
การศึกษาจะตองอาศัยปจจัยตางๆ
สมบัตติ รงตามมาตรฐาน ดังนี้

แตครูเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะตองมีคณ
ุ

มาตรฐานที่ 21 ครูมวี ญ
ิ ญาณความเปนครู มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
มาตรฐานที่ 22* ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน การสอน
อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 23 ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู
คิด
วิเคราะห และสรางองคความรู เพื่อ พัฒ นาการ
เรียนการสอน
มาตรฐานที่ 24* ครูมีคุณวุฒ/ิ ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับ
ผิดชอบและมีครูเพียงพอ
2.3 ผลกระทบจากนโยบายการผลิตและพัฒนาครู (3)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดนําเสนอสาระสําคัญของ
นโยบายการผลิตและพัฒนาครู เพือ่ นําขอกําหนดในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 สูก ารนําไปปฏิบัติ สาระนโยบายดังกลาวมี 12 ขอ พอสรุปโดยสังเขปดังนี้
• ยกฐานะคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ ใหเปน
บัณฑิตวิทยาลัยทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (Graduate School of
Education)
• ปรับหลักสูตรผลิตครูเปนหลักสูตรปริญญาตรี 5 ป หรือหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
• ใหมีมหาวิทยาลัยเฉพาะทางการศึกษา เพื่อทําหนาทีผ่ ลิตครูของครูและ
ทําการวิจยั คนควาในศาสตรทางครุศาสตร
• ใหรีบเรงพัฒนาครูประจําการ
ศึกษาศาสตรทว่ั ประเทศ

โดยอาศัยเครือขายคณะครุศาสตร/

• ใหจดั ตัง้ กองทุนเพือ่ การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนการสงเสริมเชิดชูเกียรติคณ
ุ ครู
• ใหมุงสรางความเชื่อมั่นในวิชาชีพครูใหแกสังคม
ประกันคุณภาพครู

โดยอาศัยกลยุทธ

• ใหมีการประกันคุณภาพของสถาบันครุศึกษาไทย
• ใหมีกลไกประสานเชื่อมโยงระหวางสถาบันผลิตครู องคกรวิชาชีพครู
สมาคมวิชาชีพครู และหนวยงานใชครู ในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ครู แผนการผลิตและการใชครู ตลอดจนการพัฒนาครู
• ใหจดั ตัง้ ราชวิทยาลัยครุศาสตร เพื่อรวมครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ผูซึ่งมีผลงานดีเดน
• สนับสนุนใหสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรจัดทําแผนปฏิรูป
สถาบันผลิตครู
• ใหมอี งคกรภายนอกจัดระดับคุณภาพของสถาบันครุศกึ ษาไทย
• ใหเรงรัดการจัดระบบการบริหารบุคคลและการกําหนดเงินเดือน คา
ตอบแทน และสิทธิประโยชนเกื้อกูลตางๆ แกครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
แมขอ เสนอนโยบายเหลานีจ้ ะยังไมมขี อ ยุตทิ ช่ี ดั เจน แตกช็ ว ยบงชีถ้ งึ คุณลักษณะ
ของครุศาสตรศกึ ษาศาสตรในอนาคต ทีจ่ ําเปนตองพิจารณาปรับปรุงดังตอไปนี้
เปาหมาย: คุณภาพของครุศาสตรศกึ ษาศาสตร และคุณภาพของผลผลิต
ของครุศาสตรศกึ ษาศาสตร (ครู) ตองดีขน้ึ
กลยุทธ:

อาจใชกลยุทธหลากหลายเชน
- มีหลักสูตร 5 ป หรือหลักสูตรเขมขน
- มีการประกันคุณภาพสถาบัน
- มีการประกันคุณภาพวิชาชีพครู
- มีระบบเครือขายสถาบันผลิตครู-สถาบันใชครู
- มีการจัดระดับคุณภาพของสถาบัน

- มีองคกรกําหนดนโยบาย
ยาว

และแผนงานระยะสัน้ และระยะ

- มีกองทุนพัฒนาครูประจําการ
- มีการผลิตและพัฒนาครูของครู
เปนที่นาสังเกตวานโยบายดังกลาวเปนเพียงการชี้นาการปรั
ํ
บปรุงครุศาสตรศึกษา
ศาสตร แตยังไมมีแรงผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได แตแรงตอตานการเปลีย่ นแปลง
จะเกิดขึน้ ไดงา ยจากบุคลากรในครุศาสตรศกึ ษาศาสตร ดังนัน้ จึงยังไมสามารถคาดการณ
เกีย่ วกับผลของนโยบายนีต้ อ ครุศาสตรศกึ ษาศาสตรได
อยางไรก็ตาม กลยุทธประกันคุณภาพครู ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบเปนวง
จร ไดแก (ก) การพัฒนาครู (ข) การประเมินคุณภาพ (ค) การใหใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ และ (ง) การตอบแทนยกยอง จะเปนกลยุทธหลักในการสรางความเชื่อมั่นใน
วิชาชีพครู (4)
2.4 ผลกระทบจากโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สคบศ) (5,6)
เพือ่ ใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
สํานักงานปฏิรูปการศึกษาไดนาเสนอร
ํ
างโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีวัตถุ
ประสงคเพื่อสรางเอกภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานเปนวิชาชีพชัน้ สูง
สคบศ. จะเปนองคกรมหาชนในสังกัดกระทรวงศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาทีเ่ ปนสถาบันเครือขายในการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 สถาบันเครือขายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (6)

รับรองมาตรฐาน

รับรองมาตรฐาน
องคกรวิชาชีพครู

สถาบันอุดม
ศึกษา

ประสาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
(17)

รับรองมาตรฐาน
รวมมือ

รวมมือ

สคบศ.

สถาบันราชภัฏ
(41)

ประสาน

ประสาน

วิทยาลัยเทคนิค
(19)

รวมมือ
รวมมือ
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล (19)

ประสาน

ประสาน
พัฒนาบุคลากร

ครู ผูบริหาร
บคลากร

โรงเรียน
นาฏศิลป

จะเห็นไดวา สคบศ. จะตองประสานรวมมือกับครุศาสตรศึกษาศาสตรในสถาบัน
ตางๆ ดังนัน้ การตัง้ สคบศ. ในอนาคตจะสงผลกระทบตอครุศาสตรศกึ ษาศาสตร โดย
เฉพาะการจัดคณาจารยและสถานที่ใหมีความสมดุลยระหวางการผลิตครูและการพัฒนา
ครูรวมกับ สคบศ. นอกจากนี้ การวิจัยของครุศาสตรศึกษาศาสตรจะตองสามารถเชื่อม
โยงกับการผลิตครูและการพัฒนาครูดว ย
2.5 ผลกระทบจากการจัดตัง้ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (7)
ตามทีก่ ําหนดไวในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา ไดนําเสนอการจัดตัง้ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึน้ เปนองคกร
อิสระในกํากับของกระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่ 10 ประการดังนี้
• กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
• กําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
• กํากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
• ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• พักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกระบวนการนิติธรรม
• รับรองความชํานาญเพื่อประกอบวิชาชีพครู
• พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
• ดําเนินภารกิจอื่นๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
การจัดตั้งสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาจะสงผลกระทบดานคุณภาพของการ
ผลิตครูโดยตรง เพราะสภาครูฯ จะตองเปนผูร บั รองหลักสูตรและรับรองวิทยะฐานะของ
สถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.6 ผลกระทบจากขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (8,9)
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติในทีป่ ระชุมเมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2541 เห็นชอบกับ
นโยบายและมาตรการหลัก (policy matrix) กอนการเบิกจายเงินกูเพื่อปรับโครงสรางทาง
สังคมจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (จํานวน 500 ลานเหรียญสหรัฐ)
ในเงือ่ นไขของธนาคารพัฒนาเอเชีย มีประเด็นทีจ่ ะมีผลกระทบตอครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดังนี้
• กําหนดลดสัดสวนครูประถมศึกษาตอนักเรียน 1:18 เปน 1:25 ใน
ป 2545
• อบรมครูประถมศึกษากอนปรับเปลี่ยนเปนครูมัธยมศึกษา
• ลดจํานวนบุคลากรดานธุรการและบริหารทั่วไปของกระทรวงศึกษา
ธิการ อยางนอยรอยละ 25 โดยการเฉลีย่ อัตรากําลังสูทองถิ่น
• อนุมัติรางกฎหมายเพื่อจัดตั้งระบบการบริหารงานบุคคลและเงิน
เดือนสําหรับครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษานอกกรอบขา
ราชการพลเรือน
• อนุมัติแผนงานใหมหาวิทยาลัยทุกแหงมีอิสระในการบริหารงาน
ภายในป 2545
คณะผูเชี่ยวชาญของโครงการความชวยเหลือทางวิชาการดานการศึกษา
จากธนาคารพัฒนาเอเชีย ไดนําเสนอแนวทางการพัฒนาครูใน 4 ดานคือ การพัม
นาความสามารถในการคิด การใชสื่อประสมในการเรียนการสอน ทักษะในการ
สื่อสาร และการเรียนโดยประสบการณ ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 แนวทางการพัฒนาครูใน 4 ดาน (9)
คิดเปน ทําเปน
คิดวิเคราะห
เรียนโดย
ประสบการณ

ใชสื่อ
หลากหลาย
มีทักษะในการ
สื่อสาร

สถิตใิ นชวงระยะ 5 ปทผ่ี า นมาแสดงใหเห็นวา สถาบันผลิตครูสามารถผลิต
ครูไดเกินความตองการ (ในป 2539 ผลิตครูใหมระดับปริญญาตรีไดประมาณ
20,000 คน แตราชการมีตาแหน
ํ
งบรรจุไดเพียง 3,000 คน) ดังนัน้ ครุศาสตร
ศึกษาศาสตรจําเปนตองลดการผลิตครูระดับปริญญาตรีลงอยางนอยครึ่งหนึ่ง
ภาคผนวก ข แสดงรายละเอียดจํานวนครูและนิสิต/นักศึกษาคณะครุศาสตร
ศึกษาศาสตรทว่ั ประเทศ
ขอตกลงกูเงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียยังสงผลกระทบตอครุศาสตรศึกษา
ศาสตร ดังนี้
• ลดการผลิตครูระดับประถมศึกษา
• ชวยพัฒนาครูประถมโดยการฝกอบรมกอนปรับเปนครูมัธยม
• ปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูใหเนน 4 ดานคือ
- คิดเปน ทําเปน คิดวิเคราะห
- ใชสอ่ื หลากหลาย
- เรียนโดยประสบการณ
- มีทักษะในการสื่อสาร

2.7 ผลกระทบจากแผนปฏิรปู ระบบบริหารภาครัฐ (10)
ในยุคโลกาภิวตั น ภาครัฐซึ่งมีบุคลากรเกือบ 3 ลานคน (เทากับรอยละ 5
ของประชากรไทยจํานวน 60 ลานคน) จําเปนตองปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ
ของรัฐ ดังนัน้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.
2540-2544 และไดดําเนินมาตรการหลายมาตรการ ตัง้ แต พ.ศ. 2540 เปนตนมา ตัว
อยางเชน
• มาตรการปรับภาคราชการในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อ 30 ธันวาคม
2540
• มาตรการควบคุมคาใชจายดานบุคคลภาครัฐ เมื่อ 3 กุมภาพันธ 2541
• การออกพระราชบัญญัตอิ งคกรมหาชน เมื่อ 24 กุมภาพันธ 2541
• มาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ เมื่อ 28 เมษายน 2541 ใหยบุ
ตําแหนงไมนอ ยกวารอยละ 80 ของจํานวนที่เกษียณอายุ ที่เหลืออีก
รอยละ 20 ใหจัดสรรแกงานที่มีความจําเปนสูง
• มาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ ลูกจางประจํา เมื่อ 26 พฤษภาคม
2541 โดยมีหลักการยุบตําแหนงลูกจางประจําหมวดแรงงานทีว่ า ง
• มาตรการจํากัดคาใชจา ยดานบุคลากร เมื่อ 30 มิถุนายน 2541 ปรับ
ลดงบประมาณการเพิ่มขึ้นเงินเดือนและคาจางประจําปจากรัอยละ 6
เหลือรอยละ 5
• การจัดกลุม ภารกิจของรัฐ เมื่อ 28 กรกฎาคม 2541 โดยจัดกลุม ภาร
กิจของสวนราชการ ภารกิจของรัฐวิสาหกิจ ภารกิจทีค่ วรมอบใหเอก
ชนดําเนินการ
แมจะไดผลในระดับหนึง่
แตรฐั ยังมีความจําเปนตองเรงรัดการปฏิรูปในลักษณะ
องครวม จึงไดจดั ทําแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐขึ้น ครอบคลุม 5 ดานดังนี้
• แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธกี ารบริหารงานของภาครัฐ
• แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเปนระบบงบประมาณแบบมุง
เนนผลงานและผลลัพธ
• แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล

• แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย
• แผนการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมและคานิยม
แผนปฏิรปู ระบบบริหารภาครัฐจะสงผลกระทบตอครุศาสตรศกึ ษาศาสตร ซึ่งสวน
ใหญสงั กัดอยูใ นภาครัฐ และยังมีผลตอขาราชการครูดว ย ผลกระทบนี้จะมีระดับความรุน
แรงแตกตางกันระหวางหนวยงานตางๆ หนวยงานทีม่ ขี า ราชการนอยจะไดรบั ผลกระทบ
รุนแรงกวาหนวยงานทีม่ จี านวนข
ํ
าราชการมากกวา เพราะผลกระทบจะเนนการเพิ่มประ
สิทธิภาพการปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ กลาวคือ
- จํานวนบุคลากรจะลดลง และบุคลากรทีเ่ หลืออยูต อ งทํางานมากขึน้
- การปฏิบัติง านจะตองมุงผลลัพธมากกวาความถูกตองตามขั้น ตอน
และระเบียบขอบังคับ
อนึ่ง
ครุศาสตรศึกษาศาสตรจะสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ เมื่อแปรสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ
2.8 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ (11)
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งประชากรมั ก จะมี ผลกระทบต อ ระบบการศึ กษาใน
ระดับมหภาค โดยรวมประชากรไทยจะเพิม่ ขึน้ จาก 61.6 ลานคนในป 2542 เปน 70 ลาน
คนในป 2560 แตอัตราเพิ่มของประชากรจะคอยๆ ลดลง ในระยะ พ.ศ. 2542-2543
ประชากรจะเพิ่มในอัตราประมาณรอยละ 1:1 ตอป และจะคอยๆ ลดลงเปนรอยละ 0.2 ตอ
ป ใน พ.ศ. 2568
จํานวนประชากรในวัยเรียนอายุ 3-24 ปจะมีแนวโนมคงที่ในชวง พ.ศ. 25422559 ในชวงเวลานี้ ประชากรวัยเรียนระดับกอนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ป) มีประมาณ
2.9 ลานคน ระดับประถมศึกษา (อายุ 6-11 ป) มีประมาณ 5.8 ลานคน ระดับมัธยม
ศึกษาตน (อายุ 12-14 ป) มีประมาณ 2.9 ลานคน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(อายุ 15-17 ป) มีประมาณ 2.9 ลานคน กลุมอายุวัยเรืยนระดับอุดมศึกษา (อายะ 1824 ป) มีแนวโนมลดลงจาก 7.9 ลานคน ในป 2542 เปน 3.7 ลานคนในป 2559

สาเหตุที่ประชากรในวัยเรืยนมีจานวนค
ํ
อนขางคงที่ เพราะอัตราการเจริญพันธุลดลง
สตรีไทยหนึง่ คนเคยมีบตุ รเฉลีย่ ประมาณ 6 คน ในป 2508 แตสตรีไทยหนึง่ คนในป
2535 มีบุตรเฉลี่ย 1.98 คน
การที่ประชากรในวัยเรียนระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
จํานวนคอนขางคงที่
จะไมเพิ่มความกดดันตอระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอยูขณะนี้
หมายความวา ความตองการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไมเพิ่มขึ้นในอนาคต
การลดลงของประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษา
บริการของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต

อาจจะชวยลดแรงกดดันการใช

ภาคผนวก ค แสดงการคาดการณประชากรไทย
2.9 สรุป
การเปลี่ยนแปลงในสังคมอันเนื่องมาจาก พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
นโยบายขอตกลงและการจัดองคกรจะมีผลกระทบตอครูในอนาคตและครุศาสตรศึกษา
ศาสตร ผลกระทบเหลานี้จะชวยเรงรัดการปรับหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูและ
การพัฒนาครูหลายประการ โดยรวมผลกระทบทั้งหมดจะมุงสูการยกระดับคุณภาพครู
ในอนาคต กลาวคือ พ.ร.บ. การศึกษาฯ จะมีผลกระทบตอคุณภาพครูหลายดาน ได
แก มาตรฐานวิชาชีพครู การปฏิบัติหนาที่ครู คุณสมบัติของครู และการตอบแทน
และยกยองครู
มาตรฐานการศึกษาจะสงผลกระทบตอการยกระดับคุณภาพครู
นโยบายการพัฒนาครู การจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา การจัด
ตั้งสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาจะชวยยกระดับคุณภาพครู
สําหรับครุศาสตร
ศึกษาศาสตร พ.ร.บ. การศึกษาฯ จะสงผลใหมีการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
และจะตองปรับกระบวนการผลิตครูใหไดคุณภาพดวย นโยบายปฏิรูประบบราชการจะ
ชวยปรับประสิทธิภาพของครุศาสตรศึกษาศาสตร ซึ่งเกือบทั้งหมดอยูในระบบราชการ
ขณะนี้ นอกจากนี้ขอตกลงในการกูเงินจากธนาคารเอเชียยังจะทําใหครุศาสตรศึกษา
ศาสตรตองมีบทบาทพัฒนาครูระดับประถมศึกษา ใหเปนครูระดับมัธยมศึกษา ผูเชี่ยว
ชาญจากโครงการความชวยเหลือทางวิชาการการธนาคารพัฒนาเอเชีย ยังไดเสนอให
หลักสูตรการพัฒนาครูใหยึด 4 แนวทาง ไดแก (ก) คิดเปนทําเปนคิดวิเคราะห (ข)
เรียนโดยประสบการณ (ค) มีทักษะในการสื่อสาร และ (ง) ใชสื่อหลากหลาย อยาง
ไรก็ดี จํานวนประชากรในวัยเรียนจะไมเปลีย่ นแปลงมากในระยะ 10 ปขางหนา จึงไมนา
จะมีผลกระทบตอครุศาสตรศกึ ษาศาสตร

บทที่ 3
การรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒ:ิ
ครุศาสตรศกึ ษาศาสตรในอนาคต
การรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิรวม 10 ทาน (ดูรายนามในภาคผนวก ง)
มุงรวบรวมขอคิดเห็น 4 ประเด็นหลัก คือ
• สถานภาพครุศาสตรศกึ ษาศาสตรทพ่ี งึ คาดหวังในอนาคต
• จุดออนและจุดแข็งของครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
• โอกาสและภาวะคุกคามตอครุศาสตรศึกษาศาสตร
• บทบาทใหมของครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิแตละทานไดใหขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ไมเทากันทุกประเด็น
ผูทรงคุณวุฒิบางทานแสดงขอคิดเห็นเพียงบางประเด็น ดังนัน้ ในการรวบรวมขอคิดเห็น
จึงใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) โดยแยกเปนประเด็นยอยๆ ภายใตหวั ขอ
ประเด็นใหญแตละประเด็น
3.1 สถานภาพครุศาสตรศกึ ษาศาสตรทพ
่ี งึ คาดหวังในอนาคต
ผูทรงคุณวุฒิตางไดใหขอคิดเห็นและตามคาดหวังเกี่ยวกับครุศาสตรศึกษา
ศาสตรในอนาคตหลายประการ จากการประมวลสาระของเนื้อหาไดพบประเด็นความ
เห็นตางๆ ดังตอไปนี้
3.1.1 การผลิ ต ครู ต อ งพิ จ ารณาความต อ งการและวั ต ถุ ป ระสงค ข องการ
ศึกษาในระดับตางๆ
ในอนาคตสถานศึกษาตางๆ จะตองการครูใหมเพื่อทดแทนครูที่ออกไป
แตผทู รงคุณวุฒสิ ว นใหญกค็ าดวาจํานวนทีต่ อ งการจะไมมาก ที่สาคั
ํ ญยิง่ คือ
บางสาขายังมีความตองการมาก เชน ครูวิทยาศาสตร ครูคณิตศาสตร ครู
ภาษาอังกฤษ ครูอาชีวศึกษา และครูคอมพิวเตอร นอกจากจะตองดู
ประเภทของครูทต่ี อ งการแลว ครุศาสตรศกึ ษาศาสตรจะตองผลิตครูใหตรง
ตามวัตถุประสงคของการศึกษาระดับตางๆ ดวย กลาวคือ การศึกษาระดับ
อนุบาลและประถมศึกษามีวตั ถุประสงคเพือ่ เรียนรูใ นการอยูร ว มกันในสังคม
มีความกระตือรือรนในการเรียนรู และรูจ กั วิธีเรียนรู สวนการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา (รวมอาชีวศึกษา) จะมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ
และการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ดังนัน้ การผลิตครูจะตองผลิตใหมคี ณ
ุ
สมบัติและความสามารถที่จะสอนใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค เพราะ
ฉะนั้นครุศาสตรศึกษาศาสตรที่พึงประสงคจะตองตั้งเปาหมายการผลิตใน
ดานจํานวน สาขาวิชา และระดับของการศึกษา (อนุบาล ประถม และ
มัธยม) ที่ผูใชกาหนด
ํ
3.1.2 คุณภาพครูในอนาคตจะตองดี
ผูท รงคุณวุฒทิ กุ ทานคาดหวังวาครูใหมจะตองมีคณ
ุ ภาพสูง ตองมีเนื้อ
หาวิชาการดี และรูจ กั ประยุกตใชความรูใ หเหมาะสมกับทองถิน่ และสภาพ
แวดลอม แมทกุ คนจะตระหนักถึงเรือ่ งคุณภาพ แตการผลิตครูที่ผานมาไมมี
มาตรการสงเสริม ผลักดัน หรือจูงใจใหครุศาสตรศกึ ษาศาสตรผลิตครูใหมี
คุณภาพ จึงมีผทู รงคุณวุฒบิ างทานเสนอใหใชระบบการแขงขัน เพือ่ เรงรัด
การยกระดับคุณภาพการผลิตครู บางทานเสนอใหสรรหาครูเกงครูดเี พือ่ นํา
มาเปนแบบอยางของครูที่มีคุณภาพ
3.1.3 ในการผลิตครูใหม ครุศาสตรศกึ ษาศาสตรตองทํางานวิจัย
ผูทรงคุณวุฒิหลายทานชี้ใหเห็นวาครุศาสตรศึกษาศาสตรจาเป
ํ นตอง
ทํางานวิจัยควบคูก บั การผลิตครูทเ่ี หมาะสมกับสถานภาพของไทย ไมควร
ปฏิบัติตามทฤษฎีตางประเทศเสมอ กลาวคือ ทิศทางของการวิจัยทางการ
ศึกษาและการผลิตครูควรเนน
- วิธีการเรียนรูข องคนไทยในระดับการศึกษาตางๆ และในกลุมชน
ตางๆ
- แนวทางการผลิตครูที่เหมาะสมกับทองถิ่น
- แนวทางการปฏิบัติทด่ี ที ส่ี ดุ (best practice) ในการผลิตครูสาหรั
ํ บ
ประเทศไทย
- พฤติกรรมการเรียนรูของเยาวชนไทยรุนใหม
ครุศาสตรศกึ ษาศาสตรจะตองปรับวิสัยทัศนใหม และตองถือวาการ
เรียนการสอนที่ไมมีการวิจัยจะดอยคุณภาพ จะสอนใหดีตองมีการวิจัยมา
ชวยพัฒนาการสอนใหมีคุณภาพ
ดังนั้นครุศาสตรศึกษาศาสตรในอนาคตจะตองทํางานวิจัยควบคูกับ
การผลิตครู และทํางานวิจยั อยางตอเนือ่ ง จนมีวิธีการผลิตครูวิธีการตางๆ

หลายวิธี บางสถาบันอาจมีวธิ กี ารผลิตครูวธิ ใี หมทเ่ี ปนจุดเดนแตกตาง
จากสถาบันอื่น
หลักสูตรครุศาสตรศกึ ษาศาสตรระดับปริญญาโท-เอก จะตองมีงาน
วิจยั วิทยานิพนธ ควรงดการทําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ไมมีวิทยานิพนธ
ความเขมแข็งของครุศาสตรศึกษาศาสตรจะขึ้นอยูกับผลงานและชื่อ
เสียงดานการวิจยั ของคณาจารย
3.1.4 ครุศาสตรศกึ ษาศาสตรจะตองรวมมือกับสถาบันอืน่ ๆ ในการผลิตครู
ในอนาคต
เนื่องจากครุศาสตรศึกษาศาสตรของไทยมีหลายสถาบันจํานวนมากยัง
ไมเขมแข็ง
ถาจะพัฒนาใหไดคุณภาพจะตองใชเวลาหลายปและอาจไม
สามารถตอบสนองความตองการของสังคมและไมสามารถชวยปฏิรูปการ
ศึกษา ดังนัน้ ผูท รงคุณวุฒไิ ดเสนอใหใชยุทธศาสตรบูรณาการ กลาวคือ ครุ
ศาสตรศึกษาศาสตรจะตองปรับวิสัยทัศนใหม เปดโอกาสใหมีความรวมมือ
กับสถาบันอื่นๆ ในการผลิตครู เชน
- รวมมือกับคณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะ
เทคโนโลยี ในการผลิตครูวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี
- รวมมือกับคณะศิลปศาสตร อักษรศาสตร ในการผลิตครูทางภาษา
ตางประเทศ และครูศิลปศึกษา
- รวมมือกับคณะเกษตร เพือ่ ผลิตครูการเกษตร
- รวมมือกับคณะบริหารจัดการ เพือ่ ผลิตครูผบู ริหาร
- รวมมือกับโรงเรียนในทองถิน่
ศาสตรไดฝกภาคปฏิบัติเต็มที่

เพื่อใหนักศึกษาครุศาสตรศึกษา

- รวมมือกับสถาบันวิชาชีพตางๆ ในการผลิตครูชาง และครูอาชีว
ศึกษา
3.1.5 หลักสูตรครุศาสตรศึกษาศาสตรไมจาเป
ํ นตองเปนหลักสูตร 5 ป
เมื่อเร็วๆ นีไ้ ดมกี ารนําเสนอใหขยายหลักสูตรปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตรศกึ ษาศาสตรจาก 4 ป เปน 5 ป เพื่อเพิ่มความเขมของครูใหม
และเพื่อยกระดับคุณภาพวิชาชีพครู ครูใหมจะไดรบั เงินเดือนคาตอบแทน

สูงกวาบัณฑิตปริญญาตรี 4 ปตามปกติ ผูท รงคุณวุฒหิ ลายทานไดให
ความเห็นไมสนับสนุนความคิดนี้ หลายทานเห็นวาคุณภาพไมขน้ึ อยูก บั
การขยายเวลาจาก 4 ป เปน 5 ป และไดเสนอขอคิดเกีย่ วกับหลักสูตรครุ
ศาสตรศกึ ษาศาสตรทจ่ี ะมีคณ
ุ ภาพหลายรูปแบบ ดังนี้
- หลักสูตรสองปริญญาควบใน 4 ป เชน วท.บ.-ค.บ. หรือ อ.บ.-ค.บ.
- หลักสูตรครุศาสตรศกึ ษาศาสตรตอ ยอด 1 ป สําหรับผูสาเร็
ํ จ
ปริญญาตรีในสาขาอืน่ ๆ เชน วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร
เกษตรศาสตร หรือศิลปศาสตร เปนตน
- หลักสูตรครุศาสตรศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต (2 ป) โดยรับผู
สําเร็จปริญญาตรีสาขาวิชาอืน่ ๆ
3.1.6 สถาบันราชภัฎตองมุง เปาหมายชนบทเปนหลัก
ครุศาสตรศึกษาศาสตรเคยเปนสาขาหลักของสถาบันราชภัฎในอดีต
แตขณะนีส้ ถาบันราชภัฎมุง เปาหมายหลายสาขา ผูทรงคุณวุฒิอยากเห็น
สถาบันราชภัฎในอนาคตมุง เปาหมายชนบทเปนหลัก ไมควรขยายไปใน
สาขาที่ตนไมถนัด
3.1.7 การบริหารครุศาสตรศึกษาศาสตรในแนวใหม
ผูทรงคุณวุฒิหลายทานอยากเห็นการบริหารการผลิตและการใชครูที่มีล
กษณะเปนมืออาชีพ มีการกระจายอํานาจสูท อ งถิน่ มีองคกรดูแลวิชาชีพครู
และการใชครู ทํานองเดียวกับแพทยสภา อาจเรียกวาราชวิทยาลัยครุ
ศาสตรศึกษาศาสตร จัดใหมีการทําตัวชีว้ ดั มาตรฐานการผลิตครูทว่ั ประเทศ
จัดใหมีการจัดอันดับสถาบันผลิตครูเพือ่ กระตุน การแขงขัน
3.2 จุดออนและจุดแข็งของครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
เพือ่ เปนฐานในการจัดทําขอเสนอแนะ ควรจะมีการวิเคราะหจดุ ออนและจุด
แข็งของครุศาสตรศกึ ษาศาสตรในปจจุบนั ดังนั้นจึงไดใหผูทรงคุณวุฒิระบุจุดออนและจุด
แข็งของครุศาสตรศกึ ษาศาสตรของไทย
ถึงแมจดุ ออนและจุดแข็งของครุศาสตรศกึ ษา
ศาสตรจะเปนที่รูจักกันดีโดยทั่วไป แตการรวบรวมความคิดของผูทรงคุณวุฒิจะชวยใหเกิด
ความกระจางชัดยิง่ ขึน้

3.2.1 จุดออน
3.2.1.1 วิธีคิด และวิธีทํางานของคณาจารยของครุศาสตรศึกษา
ศาสตรไมเหมาะสม
เนื่องจากสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปมาก แตคณาจารยของครุ
ศาสตรศกึ ษาศาสตรยงั คิดและปฏิบตั แิ บบราชการมากเกิน
ยึดถือกฎ
ระเบียบเปนหลักในการปฏิบัติงานจนเกินไป ทําใหมีกรอบมีกาแพงขี
ํ
ด
ขวางการทํางานรวมกันระหวางภาควิชา
ระหวางคณะ และระหวาง
สถาบัน ดวยเหตุนค้ี วามคิดของคณาจารยของครุศาสตรศกึ ษาศาสตรจงึ
ไมเปดกวาง คิดในวงจํากัด ขาดปญญาสรางสรร และขาดการจัดการ
สมัยใหมที่มีประสิทธิภาพ
3.2.1.2 ขาดภาวะผูน ํา
ครุศาสตรศึกษาศาสตรในทัศนะของผูทรงคุณวุฒิยังขาดผูนําที่
จะชูธงการปฏิรูปและชี้ทิศทางของการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้เพราะสภาพตก
ตํ่าของครุศาสตรศกึ ษาศาสตรในระยะ 10-20 ปที่ผานมา ทําใหไมไดคน
เกงคนดีมาปฏิบตั หิ นาทีด่ า นครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
ทําใหไมมนี กั ครุ
ศาสตรศกึ ษาศาสตรทเ่ี ปนทีย่ อมรับทัง้ ในและนอกวงการนี้
ดังนัน้ การ
พัฒนาครุศาสตรศกึ ษาศาสตรจงึ มีลกั ษณะตางคนตางทํา มีความซําซ
้ อน
ชอบทําโครงการแบบเดียวกัน ไมนยิ มมีขอ แตกตาง ไมคอยจริงจังและ
ยึดมัน่ ในทางปฏิบัตจิ นทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์
3.2.1.3 การวิจยั ของครุศาสตรศกึ ษาศาสตรไมมจี ดุ เดน
แม ส ถาบั น บางแห ง ของครุ ศ าสตร ศึ ก ษาศาสตร จะมี ก าร
ทํางานวิจยั ดานการศึกษาและการเรียนรู แตการวิจยั เหลานีย้ งั มีจํานวนไม
มาก หัวขอวิจยั มักจะมีหลากหลาย แตไมสามารถรวมกันเปนหัวขอใหญ
จึงขาดผูเ ชีย่ วชาญในเรือ่ งนัน้ ๆ การวิจัยมักจะไมสนองตอบความตองการ
ไม ส ร า งองค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของไทย ไม ค วบคู กั บ การ
พัฒนาการเรียนการสอน ไมคอยมีนวัตกรรม ทําวิจยั เพือ่ ขอตําแหนงวิชา
การ และมักจะเปนการวิจัยที่ลอกเลียนตามแบบตะวันตก คณาจารย
จํานวนมากของครุศาสตรศึกษาศาสตรไมทําการวิจัยเลย ทั้งนี้อาจมี
สาเหตุหลายประการ เชน มีภาระการสอนภาคคํ่า และสอนพิเศษมากเกิน
ไป เปนตน

3.2.1.4 การผลิตครูขาดมาตรฐานและเปาหมาย
การผลิตครูที่ผานมาทําไดจานวนมากกว
ํ
าความตองการหลาย
เทา เปนเหตุใหคณ
ุ ภาพครูทผ่ี ลิตไดไมแนนอน ขาดมาตรฐาน ขาดการ
วางแผนยุทธศาสตรการผลิตใหเหมาะสมกับสาขาที่มีความตองการการ
ฝกหัดครูมีลักษณะเปนวิชาการมากกวาจะเนนวุฒิภาวะ
3.2.1.5 สถาบันราชภัฎขาดทิศทางทีช่ ดั เจน
สถาบั น ราชภั ฎ หลายแห ง อยากมี ฐ านะเป น มหาวิ ท ยาลั ย
สมบูรณแบบ และเปนเลิศทางวิชาการ แตในขณะเดียวกันยังมีความจํา
เปนตองบริการชุมชนในทองถิน่ ซึ่งมีความตองการบัณฑิตที่จะปฏิบัติงาน
ได ความตองการนีม้ กั จะแตกตางจากความเปนเลิศทางวิชาการ ดังนัน้
สถาบันราชภัฎหลายแหงจึงไมมที ศิ ทางทีเ่ ดนชัด ทําใหไมสามารถปฏิบัติ
งานดานการผลิตครูใหมคี ณ
ุ ภาพและตรงตามความตองการได
3.2.2 จุดแข็ง
ครุศาสตรศึกษาศาสตรของไทยอาจมีจุดออนหลายประการตามที่ได
กลาวมาแลว แตระบบนี้ก็มีจุดเดนหรือจุดแข็งอยูในตัวเองบางเหมือนกัน
ผูท รงคุณวุฒไิ ดชใ้ี หเห็นจุดแข็งตางๆ ดังตอไปนี้
3.2.2.1 คณาจารยมวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาสูงและมีความสามารถ
ครุศาสตรศึกษาศาสตรเปนสาขาที่มีคณาจารยระดับปริญญา
โท-เอกในสัดสวนทีม่ ากกวาหลายสาขาวิชาการ
สถาบันหลายแหงมี
คณาจารยทส่ี าเร็
ํ จปริญญาโท-เอกจากตางประเทศหลายประเทศ ไดรบั
การฝกอบรมอยางดี คณาจารยจํานวนหนึง่ ทํางานเกง มีผลงานทีม่ คี ณ
ุ
ภาพ แตมักไปปฏิบัติงานนอกสถาบัน
3.2.2.2 ครุศาสตรศกึ ษาศาสตรไดพฒ
ั นามานาน
ครุศาสตรศกึ ษาศาสตรของไทยไดพฒ
ั นากันมานาน ประสบ
ความสําเร็จสูงในการผลิตครูเปนจํานวนมากๆ มีความเชีย่ วชาญดานการ
สอนและเทคนิคการสอนมากกวาสาขาวิชาการอืน่ ๆ ในเร็วๆ นี้มีการรวม
ตัวกันเปนสภาคณบดีคณะครุศาสตรศกึ ษาศาสตรแหงประเทศไทย เพื่อ
ชวยกันพัฒนาครุศาสตรศึกษาศาสตรใหเหมาะสมกับไทยในยุคปฏิรูปการ
ศึกษา

3.2.2.3 สถาบันราชภัฎมีทนุ และความรวมมือกับตางประเทศ
สถาบันราชภัฎบางแหงไดมกี ารจัดตัง้ ทุนพัฒนาคณาจารย ได
รับความชวยเหลือในรูปเงินกูจากตางประเทศ เพือ่ ยกระดับความรูแ ละ
ทักษะของคณาจารย มีโครงการความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ตางประเทศในการผลิตบัณฑิตปริญญาเอกสาขาครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
3.3 โอกาสและภาวะคุกคามตอครุศาสตรศึกษาศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิไดชี้ใหเห็นบริบทภายนอกวงการครุศาสตรศึกษาศาสตรที่จะเปน
ทั้งโอกาสและภาวะคุกคามตางๆ ตออนาคตของครุศาสตรศึกษาศาสตร ตอไปนีจ้ ะ
เปนผลการประมวลขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับโอกาสและภาวะคุกคามตอ
อนาคตครุศาสตรศึกษาศาสตร
3.3.1 โอกาส
3.3.1.1 มีความตองการบริการใหมๆ
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และกระแสสังคมทีต่ อ งการใหเยาวชนไทยไดรบั การศึกษาทีด่ ี
ขึน้ กอใหเกิดความตองการบริการในรูปแบบใหมหลายประการคือ
! ความตองการของสถานศึกษาที่อยากใหครุศาสตรศึกษา
ศาสตรพัฒนาครูประจําการ
! ความต อ งการของสถานศึ ก ษาที่ขาดแคลนครูที่จะใหนัก
ศึกษาครุศาสตรศกึ ษาศาสตรเขาชวยงานสอน ในสถาน
ศึกษาในทองถิ่น
กลาวคือใชโรงเรียนในทองถิ่นเปนโรง
เรียนสาธิต
! ความตองการของสถานศึกษาที่อยากไดครูใหมที่มีคุณภาพ
และมีประสบการณจริง
! ความตองการขององคกรทองถิน่
ที่ตองพัฒนาความ
สามารถเพื่ อ ทําหน า ที่ ดู แ ลครู ใ นสถานศึกษาของทองถิ่น
ตามหลักของการกระจายอํานาจ

3.3.1.2 มีกฎหมายและสิง่ จูงใจ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงขาติ พ.ศ. 2542 และสํานักงาน
ปฏิรปู การศึกษาจะผลักดันมาตรการเพือ่ ยกระดับคุณภาพครู โดยจะมี
(ก) สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข) การประเมินมาตร
ฐานการศึกษา (ซึ่งรวมการประเมินครู) (ค) ระบบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูและผูบริหารสถานศึกษา และ (จ) ระบบเงินเดือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหม นอกจากนี้ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติฯ ยัง
กําหนดใหมกี องทุนพัฒนาครูฯ และกองทุนสงเสริมวิชาชีพครูฯ อีกดวย
กฎหมายและปจจัยสนับสนุนตางๆ จะชวยเรงการปฏิรูปวิชาชีพครู หมาย
ความวาครุศาสตรศึกษาศาสตรจะมีโอกาสพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชา
ชีพครู
3.3.2 ภาวะคุกคาม
3.3.2.1 แรงตอตานการเปลีย่ นแปลง
ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงในสถาบันหรือระบบใดๆ มักจะ
มีผลกระทบตอบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่อ ยูใ นสถาบันหรือระบบนั้น ทั้ง
นี้เพราะความเคยชินตอสิ่งที่ทําอยูข องบุคลากร ดังนั้น กระแสตอตาน
หรือวางเฉยตอขอเสนอการปรับปรุงจึงมักปรากฎขึ้นไดงาย คณาจารย
และบุคลากรของครุศาสตรศึก ษาศาสตรจํานวนหนึ่งอาจจะไมสนใจขอ
เสนอใหปรับบทบาทในการปฏิรูปการเรียนรูและปฏิรูปวิชาชีพครู อีก
จํานวนหนึ่งอาจจะตอตานมาตรการบางอยาง
ที่อาจจะขัดตอผล
ประโยชนหรือความสะดวกสบายที่ตนเคยไดรับในปจจุบัน คณาจารย
บางคนจะเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม ในบาง
สถานการณการตอตานอาจแสดงออกโดยมีหนังสือคัดคานหรือการเดิน
ขบวนก็ได
3.3.2.2 การแขงขันจากภายนอก
ในยุคโลกาภิวตั น สังคมไทยจะเปดกวางขึ้น การผลิตครูทเ่ี ดิม
เคยเปนหนาที่ของคณะครุศาสตรศึกษาศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของ
ภาครัฐ จะตองเผชิญกับการแขงขันจากภายนอกมากขึน้ คูแขงใหมจะมี 2

ประเภท ไดแก (ก) สถาบันศึกษาเอกชนภายในประเทศ จะมีหลักตร
สูตรครุศาสตรศกึ ษาศาสตรเปนทางเลือกใหมใหแกสงั คม และจะแขงขัน
กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งอาจจะสรางแรงกดดันใหสถาบันของรัฐ
พัฒนาตนเอง (ข) สถาบันศึกษาตางประเทศทีจ่ ะใหบริการผลิตและ
พัฒนาครูโดยระบบทางไกล หรืออาจมาตัง้ วิทยาเขตในประเทศไทย คู
แขงเหลานีแ้ มจะยังไมคอ ยมีพลังมากนักในขณะนี้ แตมีโอกาสเจริญเติบโต
ไดรวดเร็วในสาขาทีเ่ ขามีความเชีย่ วชาญ เชน คอมพิวเตอร และภาษาตาง
ประเทศ สถาบันเหลานีอ้ าจเริม่ จากขนาดเล็ก เจาะเฉพาะดานการสอน
การจําหนายสื่อการเรียน แลวอาจจะขยายไปเปนสถานศึกษานอกระบบ
ที่สามารถใหบริการพัฒนาครูในรูปแบบตางๆ ตอไป
3.3.2.3 อาชีพอืน่ จะดึงตัวคณาจารยทม่ี คี วามสามารถ
ครุ ศ าสตร ศึ ก ษาศาสตร ที่ มี ค ณาจารย ผู มี ค วามสามารถและ
ความเชีย่ วชาญอยูม าก อาจจะตองสูญเสียคณาจารยเหลานีใ้ หแกอาชีพ
อืน่ ๆ ที่นาสนใจกวา เชน คณาจารยสายอาชีวศึกษาอาจจะไปเปนวิศวกร
ในภาคอุตสาหกรรม คณาจารยบางคนอาจหันมาทําหนาทีเ่ ปนนักวิจยั ให
แกหนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน บางคนอาจไปเปนนักประชาสัมพันธ
นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน หรือเปนนักการตลาด และนักการเมืองก็ได
ทัง้ นี้ ถาครุศาสตรศกึ ษาศาสตรไมมงี านทีท่ า ทาย และไมมีระบบตอบแทน
ทีจ่ ะทําใหคณาจารยเกงๆ อยากปฏิบตั หิ นาทีเ่ กีย่ วกับการผลิตและการ
พัฒนาครู คณาจารยเหลานีก้ จ็ ะถูกอาชีพอืน่ แยงตัวไปใชหมด
3.3.2.4 เทคโนโลยีใหมกาวหนารวดเร็ว
ในขณะที่คณาจารยเกงๆ อาจถูกดึงตัวไปทํางานนอกครุศาสตร
ศึกษาศาสตร คณาจารยอีกกลุม อาจจะไมยอมรับและไมตดิ ตามความกาว
หนาทางเทคโนโลยี ซึ่งมีประโยชนตอการปฏิรูปการเรียนรู ดังนัน้ การ
เรียนการสอนทางไกล การใชสื่ออีเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรในการผลิต
ครูและการพัฒนาครู จะไมไดผลประโยชนเต็มที่ เพราะคณาจารยไมยอมรับ
และไมปรับตัวเอง

3.3.2.5 คานิยมทางวัตถุของสังคม
ในสังคมสมัยใหมที่เปดใหมีการประกอบวิชาชีพและธุรกิจตางๆ
คานิยมทางวัตถุของสังคมไทยจะปรากฎเห็นไดชัดในรูปของเงินเดือนสูง
รายไดดี ใชของราคาแพง และอืน่ ๆ สิ่งเหลานี้จะชักจูงใหเยาวชนไมสน
ใจเปนครู-อาจารย ทําใหคนรุน ใหมไมเขาสูว งการครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
ทีย่ งั เชิดชูคณ
ุ ธรรมเหนือกวาคานิยมทางวัตถุ ดังนัน้ คานิยมทางวัตถุจงึ
จะคุกคามอนาคตของครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
3.3.2.6 ระบบราชการและระบบการเมืองบิดเบือนกติกาในวิชาชีพครู
ระบบราชการที่ใชควบคุมขาราชการครูทาให
ํ กติกาการประเมิน
คุณภาพครูไมเหมาะสม เนนปจจัยเชิงปริมาณ (จํานวนชั่วโมงสอน) มาก
กวาคุณภาพของผลงาน นอกจากนี้ระบบการเมืองยังสงผลทําใหครูและผู
บริหารตองเอาใจผูมีอานาจ
ํ
และการโยงยายหรือปรับตําแหนงที่คานึ
ํ งถึง
คุณประโยชนสว นตนมากกวาคุณภาพของผลงาน มักจะบั่นทอนกําลังใจ
ของครูทม่ี คี ณ
ุ ภาพ ดังนัน้ ถาครุศาสตรศกึ ษาศาสตรตอ งการผลิตครูใหมท่ี
มีคุณภาพก็ตองเผชิญกับกติกาที่ไมเนนคุณภาพเปนหัวใจของการบริการ
3.4 แนวทางสูอนาคต
ผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะแนวทางการดําเนินการไปสูอนาคตที่ครุศาสตรศึกษา
ศาสตรควรจะปฏิบัติได แนวทางเหลานี้พอจะประมวลเปนสาระดังตอไปนี้
3.4.1 แยกหลักสูตรครุศาสตรศกึ ษาศาสตรออกเปน 2 กลุม
ในป จ จุ บั น คณะครุ ศ าสตร ศึ ก ษาศาสตร จําเป น ต อ งรั บ นิ สิ ต /นั ก
ศึกษามากกวาความตองการใชครู อันเนื่องมาจากคานิยมในปริญญา
บัตรและระบบผูใหญฝากมา
ขณะเดียวกันบัณฑิตครุศาสตรศึกษา
ศาสตรจํานวนมากก็ไมมุงประกอบวิชาชีพครู แตมีสิทธิที่จ ะสมัครเปน
ครูได จึงมีผูทรงคุณวุฒิเสนอใหแยกหลักสูตรครุศาสตรศึกษาศาสตร
ออกเปน 2 กลุม คือ
(ก) หลักสูตรครุศาสตร (Teacher educaton curriculum) เพื่อผลิต
ครูทจ่ี ะประกอบวิชาชีพครูตอ ไป
(ข) หลักสูตรศึกษาศาสตร (Education curriculum) เพื่อผลิตผูที่มี
ความรูเกี่ยวกับการศึกษา แตไมประกอบวิชาชีพครู ผูสําเร็จ

การศึกษาสาขาศึกษาศาสตรจะสามารถทําหนาทีต่ า งๆ นับ
ตัง้ แตเปนพอแมผปู กครองทีส่ อนบุตรหลานของตนเอง นัก
ประชาสัมพันธ นักฝกอบรม ไปจนถึงเปนผูบริหารและนัก
การเมือง
การแยกหลักสูตรจะทําใหสามารถกําหนดเปาหมายของการผลิตให
ตรงตามความตองการใชครูได
3.4.2 ปรับหลักสูตรครุศาสตรศกึ ษาศาสตรใหมงุ การเรียนรูข องเด็ก
หลักสูตรครุศาสตรที่จะเตรียมบัณฑิตใหเขาสูวิชาชีพครูจะตองมีคุณ
ลักษณะสําคัญดังตอไปนี้
• มีความหลากหลายมุงผลิตครูใหเหมาะกับระดับการศึกษา เชน
ครูประถมศึกษา (เนนความเชี่ยวชาญในการสอน) แตครูมัธยม
ศึกษา (เนนความรูและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ)
• เนนภาคปฏิบัติมากกวาภาคทฤษฎี โดยเฉพาะอยางยิ่งสายครูอา
ชีวศึกษา ควรใชการฝกในหองจําลองกอนการฝกปฏิบัติจริง
• มีการฝกสอน และฝกปฏิบัติในระยะ 2 ป สุดทายของหลักสูตร
3.4.3 สรางความรวมมือกับสถาบันอืน่
ครุศาสตรศึกษาศาสตรในอนาคตจะไมเปนผูรับผิดชอบในการผลิต
ครูแตเพียงผูเ ดียว เพราะบุคลากรไมเพียงพอ (ทั้งปริมาณและคุณภาพ)
จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางที่สามารถชวยในการผลิตครูและการพัฒนาครูอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงขึ้น ลักษณะความรวมมือระหวางสถาบันอาจมีดังตอ
ไปนี้
• คณะครุ ศ าสตร ศึ ก ษาศาสตร ร ว มมื อกับ คณะวิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
ศิลปศาสตร
อักษรศาสตร หรือ
เกษตรศาสตร เพื่อผลิตครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ครูระดับ
มัธยมศึกษาและครูอาชีวศึกษา)
• คณะครุศาสตรศึกษาศาสตรรวมมือกับสถานศึกษาในทอง
ถิ่นหรือศูนยการเรียนรูในการฝกภาคปฏิบัติและการพัฒนา
ครู

• คณะครุศาสตรศึกษาศาสตรรวมมือกับสถาบันเอกชนหรือ
สถาบั น ต า งประเทศในการจั ด หลั ก สู ต รและการเรียนการ
สอน รวมทั้งการวิจัยในระดับอาชีวศึกษาและระดับบัณฑิต
ศึกษา
• คณะครุ ศ าสตร ศึ ก ษาศาสตร จั ด ให มี เ ครื อ ข า ยพั ฒ นาครู
ประกอบดวยครูแหงชาติ-ครูตนแบบ-ครูแกนนํา-ครูประจํา
การ
3.4.4 พัฒนากลไกการเปลีย่ นแปลง
ผูท รงคุณวุฒไิ ดเสนอกลไกปรับปรุงครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
แนะปจจัยทีจ่ ะใชผลักดันการเปลีย่ นแปลงดังนี้

และชี้

• ความมุ ง มั่ น ทางการเมื อ งเป น พลั ง สําคั ญ ที่ จ ะกําหนด
ทรัพยากรและการบริหารในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยน
แปลง แตความมุง มัน่ ทางการเมืองอยางเดียว อาจจะไมได
ผลในทิศทางทีเ่ หมาะสม
จําเปนตองมีฝา ยวิชาการชวย
สนับสนุนชีแ้ นะทางเลือกตางๆ
• ควรมีการกําหนดภาระและขอบเขตของงานของครูอาจารย
ใหมลี กั ษณะเปนขอตกลงดานผลลัพธ และมีอตั ราเงินเดือน
ที่จูงใจใหปรับเปลี่ยนวิธีวัดผลการทํางาน
• ควรมีการกําหนดผลที่คาดหวังเปนระยะๆ
• ควรมี ก ารสื่ อ สารชี้ แ จงทําความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยน
แปลง เพือ่ ลดการตอตานหรือการวางเฉย แตกลับตองชวย
กระตุนใหเขารวมกระบวนการเปลี่ยนแปลง
3.4.5 ตองมีผูนําทีส่ ามารถตัดสินใจได
การปฏิรูปตองมีผูนําที่มีความมุงมั่น ทีจ่ ะริเริม่ ชีน้ ําและชี้แจงการ
ปฏิรูปใหแกทุกฝายไดรับทราบและสนใจรวมกระบวนการได คุณสมบัติ
ของผูน าการปฏิ
ํ
รูปครุศาสตรศึกษาศาสตรจะตองประกอบดวย
• ความนาเชือ่ ถือ เปนที่ยอมรับกวางขวาง และมีคณ
ุ วุฒแิ ละ
คุณภาพที่เหมาะสม

• มีความสามารถในการสื่อสาร และชีแ้ จงประเด็นตางๆ ไดชดั
เจน
• มีความคิดริเริม่ มีนวัตกรรมทางดานความคิดและวิธีปฏิบัติ
ทีจ่ ะทําใหการปฏิรปู มีสสี นั และเปนทีน่ ยิ ม ไมนาเบื่อหนาย
• มีความพรอมที่จะรับฟงขอคิดเห็นตางๆ จากผูมีสวนไดสวน
เสียในสังคม
3.5 สรุป
ผูท รงคุณวุฒไิ ดใหขอ คิดเห็นเกีย่ วกับครุศาสตรศกึ ษาศาสตรรวม 4 ดาน คือ
(ก) สถานภาพทีพ่ งึ คาดหวังในอนาคต (ข) จุดออนจุดแข็ง (ค) โอกาสและภาวะ
คุกคาม และ (ง) บทบาทใหมของครุศาสตรศกึ ษาศาสตรในอนาคต ผูทรงคุณ
วุฒอิ ยากเห็นการผลิตครูตรงตามความตองการและครูใหมจะตองมีคณ
ุ ภาพ วิธี
การผลิตครูใหมตอ งมีการวิจยั และตองอาศัยความรวมมือระหวางครุศาสตรศึกษา
ศาสตรกบั สถาบันอืน่ ๆ การบริหารครุศาสตรศกึ ษาศาสตรตอ งเปนมืออาชีพและมี
มาตรฐานทีเ่ นนคุณภาพ ผูท รงคุณวุฒเิ ห็นวาครุศาสตรศกึ ษาศาสตรยงั มีจดุ ออน
หลายประการ จุดออนสําคัญไดแกความคิดแคบ ขาดภาวะผูนาํ ขาดการวิจยั
ขาดมาตรฐานและเปาหมาย สวนจุดแข็งที่มีอยูบางไดแก คุณวุฒคิ ณาจารยดี มี
การพัฒนามายาวนาน และบางแหงมีความรวมมือกับตางประเทศ ผูทรงคุณวุฒิ
เห็นวาครุศาสตรศกึ ษาศาสตรมโี อกาสใหบริการใหมๆ และมีสิ่งจูงใจที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ชวยสนับสนุน แต อุปสรรคและ
ภาวะคุกคามตอครุศาสตรศกึ ษาศาสตรกม็ อี ยูอ กี มากมาย ทีส่ ําคัญคือการตอตาน
การเปลีย่ นแปลง การแขงขันจากสถาบันอืน่ และการแยงตัวคณาจารยทม่ี คี วาม
สามารถ นอกจากนีย้ งั มีกระแสเทคโนโลยีและคานิยมทางวัตถุทจ่ี ะมากดดันครุ
ศาสตรศกึ ษาศาสตรมากขึน้ ในขณะที่ระบบราชการ็ไมเกื้อหนุน อยางไรก็ดี ผู
ทรงคุณวุฒไิ ดแนะนําใหใชกลยุทธ 3 อยางคือ (ก) แยกหลักสูตรเปน 2 กลุม
หลักสูตรผลิตครู (ครุศาสตร) และหลักสูตรผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา (ศึกษา
ศาสตร) แตเนนการเรียนรูของเด็ก (ข) สรางความรวมมือกับสถาบันอื่น และ
กลไกการเปลีย่ นแปลง (ค) หาผูน าการปฏิ
ํ
รูป

บทที่ 4
ขอเสนอแนะเกีย่ วกับบทบาทของครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
การประมวลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสังคม (บทที่ 2) ไดชี้ใหเห็นโอกาส
ใหมสําหรับครุศาสตรศึกษาศาสตรในอนาคต และกอใหเกิดภาวะคุกคามตอวงการนี้
ดวย ผูทรงคุณวุฒิไดชี้ใ หเห็นสถานภาพอันพึงประสงคของครุศาสตรศึกษาศาสตรใน
อนาคต พรอมกับระบุจุดออนจุดแข็งตลอดจนโอกาสและภาวะคุกคามตอครุศาสตร
ศึกษาศาสตรในอนาคต (บทที่ 3) นอกจากนี้ผูทรงคุณวุฒิยังเสนอแนวทางบาง
ประการในการไปสูการปฏิรูปครุศาสตรศึกษาศาสตร (บทที่ 3)
การวิเคราะหขอมูลและขอคิดเห็นทั้งหมดดังกลาว ไดนํามาสูการสังเคราะหเปน
ข อ เสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของครุศาสตรศึก ษาศาสตรในอนาคตตอ การปฏิรูปการ
เรียนรูและการปฏิรูปวิชาชีพครู ดังตอไปนี้
4.1 องคกรเปาหมายและขอบเขตหนาที่
จากการวิเคราะหเอกสารและการประมวลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จะ
เห็นไดวา ครุศาสตรศกึ ษาศาสตรของไทยตกอยูใ นฐานะลําบาก เพราะเหตุ 3
ประการคือ
(ก) มีจดุ ออนมากมายหลายชนิด แตมจี ดุ แข็งคอนขางจํากัด
(ข) มีภาวะคุกคามหลายดานทีค่ อ นขางรุนแรง แตมโี อกาสทีจ่ ะเอือ้ ใหอยู
ไมมาก
(ค) การปฏิรูปการศึกษาจะไดผลเพียงใดขึ้นอยูกับคุณภาพครูปจจุบัน
และครูใหมในอนาคต แตครุศาสตรศึกษาศาสตรยังไมสามารถปรับ
ตัวใหทันตอการปฏิรูปการศึกษา
ดังนั้นการปรับบทบาทครุศาสตรศึกษาศาสตรครั้งนี้จะตองพึ่งพาองคกรภาย
ในของครุศาสตรศกึ ษาศาสตรและองคกรภายนอกครุศาสตรศกึ ษาศาสตร ดวย
เหตุนใ้ี นการกําหนดขอเสนอแนะจะตองกําหนดองคกรเปาหมาย และภาระรับผิด
ชอบดังตอไปนี้

(ก) สํานักงานปฏิรปู การศึกษา เปนองคกรเปาหมายที่อยูนอกวงการ
ครุศาสตรศกึ ษาศาสตร ควรมีบทบาทในการจัดการกับสภาวะภาย
นอกทีจ่ ะคุกคามอนาคตของครุศาสตรศกึ ษาศาสตร และควรรับผิด
ชอบในการขยายโอกาสใหแกครุศาสตรศกึ ษาศาสตรดว ย
(ข) สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ เปนองคกรเปาหมายที่
อยูภ ายนอกวงการครุศาสตรศกึ ษาศาสตร องคกรนีค้ วรรับหนาที่
สรางกลไกกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมการปฏิรูปการเรียน
รูแ ละการปฏิรปู วิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
(ค) สภาคณบดีคณะครุศาสตรศกึ ษาศาสตรแหงประเทศไทย เปน
องคกรเปาหมายทีอ่ ยูภ ายในสังคมครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
มี
ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบในการแก ไ ขจุ ด อ อนของสถาบันผลิตครู
และเสริมจุดแข็งของสถาบันผลิตครูใหมน่ั คง
เพื่อที่จะสามารถ
ดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูและการปฏิรูปวิชาชีพครูได
4.2 ขอเสนอแนะตอสภาคณบดีคณะครุศาสตรศกึ ษาศาสตรแหงประเทศไทย
สภาคณบดีคณะครุศาสตรศึกษาศาสตรฯ เปนการรวมตัวกันอยางไมเปนทาง
การของคณะครุศาสตรศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ 16 แหง สถาบันราชภัฎ
36 แหง สถาบันราชมงคล 2 แหง และมหาวิทยาลัยเอกชน 1 แหง รวม 55 แหง
ดังนั้นสภาคณบดีฯ จึงถือวาเปนองคกรทีอ่ ยูภ ายในวงการครุศาสตรศึกษาศาสตรซง่ึ
จะรับผิดชอบในการจัดการปฏิรูปการเรียนรูและการปฏิรูปวิชาชีพครู โดยใชคณะ
ครุศาสตรศกึ ษาศาสตรตา งๆ เปนฐาน
ขอเสนอแนะมีดังตอไปนี้
4.2.1 ขอมูลกําลังคน
คณะครุศาสตรศึกษาศาสตรตางๆ จะตองเริม่ สรางฐานขอมูลเกีย่ วกับ
กําลังคนทีม่ อี ยู ขอมูลควรประกอบดวยจํานวนบุคลากร คุณวุฒิ ประสบ
การณ ผลงานวิจยั และความสามารถ จัดทําเปน "ทําเนียบ คณาจารยครุ
ศาสตรศึกษาศาสตรของประเทศไทย" ซึง่ จะตองไดรบั การปรับใหทันสมัย
ทุก 3 ป

4.2.2 แกไขจุดออน
คณะครุศาสตรศกึ ษาศาสตรตา งๆ จะตองเริม่ วิเคราะหจดุ ออนตางๆ
ทีเ่ สนอในขอ 3.2.1 และหาทางปรับแกไขจุดออนหลักทีพ่ บในคณะของ
ตนเสียกอน
4.2.3 เสริมจุดแข็ง
ในขณะทีแ่ กไขจุดออน คณะครุศาสตรศกึ ษาศาสตรแตละแหงควร
จัดทําแผนการสงเสริมความเขมแข็งตามที่เสนอในขอ 3.2.2 ใหมั่นคง
และเพิม่ จุดแข็งดานใหมๆ ทีจ่ ําเปนตอไป
4.2.4 หลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
ก. หลักสูตรการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะครุศาสตรศึกษาศาสตรแ ตละแหงจะตองพิจารณาเลือกหลัก
สูตรทีค่ ณะอยากจะเนนและพัฒนาใหเปนจุดเดนของคณะใน 5-10 ปขาง
หนา ทัง้ นีแ้ ตละคณะควรเลือกหลักสูตรเดนไดมากกวา 1 หลักสูตร และ
ก็ไมควรเลือกทําทุกหลักสูตร หลักสูตรที่ควรจะพิจารณามี 6 ประเภท ดัง
นี้
• หลักสูตรครุศาสตรระดับปริญญาตรี (ผลิตครู) ซึ่งอาจจะ
แบงเปนหลักสูตรครูระดับอนุบาล-ประถมศึกษา หลักสูตร
ครูมธั ยมศึกษา และหลักสูตรครูอาชีวศึกษา
• หลักสูตรศึกษาศาสตร ระดับปริญญาตรี (ทั่วไป)
• หลักสูตรระดับปริญญาโท
• หลักสูตรระดับปริญญาเอก
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ป (สําหรับผูสําเร็จ
ปริญญาสาขาวิชาอื่น)
ข. หลักสูตรพัฒนาครู
หลักสูตรการพัฒนาครูประจําการจะเปนทีต่ อ งการมาก
เพราะขอ
กําหนดเกีย่ วกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาทีบ่ ญ
ั ญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนัน้
ครุศาสตรศกึ ษาศาสตรทุกแหงควรพิจารณาพัฒนาหลักสูตรนี้ การปฏิรูป
การเรียนรูแ ละการปฏิรูปวิชาชีพครูจงึ จะเกิดผลจริงจัง
ค. ลักษณะของหลักสูตรการผลิตและการพัฒนาครู
ในการจัดทําหลักสูตรการผลิตครูและหลักสูตรการพัฒนาครูใน
อนาคต จะตองตรวจสอบดูวา หลักสูตรเหลานีจ้ ะชวยใหครูในอนาคตมีความ
รูแ ละทักษะดังนี้
• คิดเปน ทําเปน และคิดวิเคราะหได
• เรียนโดยอาศัยประสบการณ
• ใชสอ่ื การศึกษาไดหลากหลายประเภท
• มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนไดชัดเจน ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา
• สามารถจัดการศึกษาโดยถือผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
• สามารถจัดทําสาระของหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถิน่
• สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไดหลายๆ วิธี
ง.

หลักสูตรที่มีลาดั
ํ บความสําคัญสูง
เพือ่ แกไขปญหาการขาดแคลนครูในบางสาขา คณะครุศาสตร/ศึกษา
ศาสตร ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญควรจัดหลักสูตรตอไปนี้
• หลักสูตรผลิตครูในสาขาทีข่ าดแคลน ไดแก ครุวิทยาศาสตร
ครูคณิตสาสตร ครูภาษา ครูคอมพิวเตอร และครูอาชีว
ศึกษา
• หลั กสู ตรพั ฒนาครู ที่ไม มีวุฒิในสาขาขาดแคลนใหสามารถ
สอนคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาตางประเทศ
คอมพิวเตอร และอาชีวศึกษา
• หลักสูตรพัฒนาครูประถมศึกษา ใหสามารถสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน

ในการเลื อ กหลั ก สู ต รควรคํานึ ง ถึ ง จุ ด อ อ นและจุ ด แข็ ง ของคณะ
โอกาสและภาวะคุกคามตามที่กลาวถึงในบทที่ 3 ตลอดจนหลักสูตร
ปจจุบันที่คณะมีอยู
4.2.5 การวิจยั
คณะครุศาสตรศึกษาศาสตรแตละแหงไมวาจะเลือกเนนหลักสูตรใด
ก็จําเปนตองดําเนินงานวิจัยควบคูกับการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นๆ
ดังนัน้ แตละคณะจะตองวางแผนการวิจยั ของคณาจารย โดยจัดเปนกลุม
วิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการเรียนรูใหมๆ ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม และสภาพ
ทองถิน่ ตามความคาดหวังทีเ่ สนอในขอ 3.1.3
4.2.5 ความรวมมือกับสถาบันอืน่
ไมวาจะดําเนินการหลักสูตรใด และจะมีการวิจัยเรื่องใด คณะครุ
ศาสตรศึกษาศาสตรในอนาคตจะตองสรางความรวมมือกับสถาบันอื่น
เพื่อผนึกกําลังและเสริมสรางขีดความสามารถอยางรวดเร็ว ตามแนวคิด
ของผูทรงคุณวุฒิ ขอ 3.1.4 และขอ 3.4.3
4.2.6 ความตองการใชครู
คณะครุศาสตรศึกษาศาสตรแตละแหงจะตองจัดทําแผนความตองการใช
ครูทค่ี ณะจะผลิตได ในการจัดทําแผนความตองการใชครู คณะตางๆ
อาจทําภายในขอบเขตของทองถิน่ ทีค่ ณะรับผิดชอบ หรืออาจทํารวมกัน
หลายคณะ ภายใตการแนะนําของสภาคณบดีคณะครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
แหงประเทศไทย
4.2.7 โครงการพัฒนาการวิจยั ของคณาจารยครุศาสตรศกึ ษาศาสตร
สภาคณบดีคณะครุศาสตรศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย ควรจัด
ทําโครงการพัฒนาการวิจัยของคณาจารยครุศาสตรศึกษาศาสตร เพื่อ
สนับสนุนใหมีง านวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เ หมาะสมกับสังคม
ไทย
และนําเสนอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อขอการ
สนับสนุนเปนชุดโครงการ

4.3 ขอเสนอแนะตอสํานักงานปฏิรปู การศึกษา
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) มีบทบาทหนาทีใ่ นการจัดใหมอี งคกร
ตางๆ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สําหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา สปศ. มีหนาทีด่ าเนิ
ํ นการใหมอี งคกรสําหรับภาระกิจ
ตอไปนี้
(ก) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา52)
(ข) การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชา
ชีพผูบริหารสถานศึกษา (มาตรา 53)
(ค) การจัดตัง้ กองทุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52)
(ง) การจัดตัง้ กองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
(มาตรา 55)
(จ) การจัดตัง้ องคกรบริหารงานบุคคลขาราชการครู (มาตรา 54)
(ฉ) การจัดใหมีระบบเงินเดือนคาตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน
(มาตรา 55)
ภาระกิจเหลานี้จะมีผลกระทบตอวิชาชีพครูในอนาคตตามที่ไดวิเคราะหในบท
ที่ 2 (ขอ 2.1-2.5) ดังนั้น ขอเสนอแนะตอ สปศ. คือ สปศ. ควรพิจารณาวาการ
กําหนดกลไกและองคกรสําหรับขอ (ก)-(ฉ) จะชวยลดการคุกคามตอครุศาสตร
ศึกษาศาสตร (ขอ 3.3.2) ไดมากนอยเพียงใด

4.4 ขอเสนอแนะตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) เปนหนวยงานของรัฐที่
มีหนาทีใ่ นการศึกษาวิจยั และเสนอนโยบายการศึกษา (ตอไปจะรวมนโยบายเกี่ยว
กับศาสนาและวัฒนธรรม) สําหรับนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู และการปฏิรูป
วิชาชีพครู สกศ. ควรดําเนินการจัดตัง้ องคกรทีจ่ ะเปนผูน ําในการปฏิรูป ซึ่งเปนสิ่ง
ทีจ่ ําเปนตอความสําเร็จและความยัง่ ยืนของการปฏิรปู
ตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอ
แนะในขอ 3.4.5 องคกรนีค้ วรเรียกวา ราชวิทยาลัยครุศาสตร (Royal College of
Teachers)

4.4.1 ลักษณะของราชวิทยาลัยครุศาสตร
ราชวิทยาลัยครุศาสตร จะตองเปนนิตบิ ุคคล ควรเปนองคกรมหาชน
จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ขึน้ ตรงตอ สกศ. หรือกระทรวงการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมในอนาคต ราชวิทยาลัยฯ จะประกอบดวยครูและ
คณาจารยทม่ี ชี อ่ื เสียง มีประสบการณสูง และมีผลงานทางการศึกษาดี
เยี่ยม สมาชิกของราชวิทยาลัยครุศาสตรจะไดมาโดยการสรรหา มิใชโดย
การสมัคร ราชวิทยาลัยฯ จะมีประธานและคณะกรรมการการบริหาร เพื่อ
กํากับดูแลการดําเนินงาน ราชวิทยาลัยฯ จะตองมีสํานักงานราชวิทยาลัย
ฯ ที่มีประสิทธิภาพ ประธานทางราชวิทยาลัยฯ จะตองเปนผูนําใน
กระบวนการปฏิรูปวิชาชีพครูและการปฏิรูปการเรียนรู
4.4.2 หนาทีข่ องราชวิทยาลัยครุศาสตร
ราชวิ ท ยาลั ย ครุ ศ าสตร จ ะต อ งทําหน า ที่ สื บ ทอดงานด า นครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาตอจาก สปศ. ซึ่งจะสลายไปภายใน 3 ป ดังนัน้
หนาทีห่ ลักของราชวิทยาลัยครุศาสตร ควรรวมถึง
• การกําหนดนโยบายและแผนการผลิ ต และการพั ฒ นาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทัง้ นีโ้ ดยประสานกับ สคบศ.
สําหรับดานการพัฒนาครู
• สงเสริมวิชาชีพครู โดยการยกยอง เชิดชูเกียรติ และจัดการ
กองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ซึง่ จะจัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542
• ติดตามประเมินผลการผลิตและการพัฒนาครู การดําเนิน
การของคณะครุศาสตรศึกษาศาสตร สภาคณบดีคณะครุ
ศาสตรศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย สคบศ. สภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
• นําเสนอรายงานความกาวหนาของวิชาชีพครูในภาพรวมตอ
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน ปละ 1 ครัง้
หมายเหตุ: ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ า งๆ ราชวิทยาลัยครุศาสตรจะใชวิธีจัดจางองคกรหรือ
บุคคลภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทางเปนผูด าเนิ
ํ นการศึกษาวิจัย

4.4.3 การเริม่ ตนกระบวนการจัดตัง้ ราชวิทยาลัยครุศาสตร
สกศ. มีประสบการณเกี่ยวกับการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีขอ มูลและผลงานการศึกษาวิจยั หลากหลายเกีย่ วกับวิชาชีพครู
และไดเคยทดลองทดสอบระบบการยกยองครู และระบบการเรียนรู ดัง
นัน้ สกศ. นาจะมีความพรอมทีจ่ ะเริม่ กระบวนการจัดตัง้ ราชวิทยาลัยครุ
ศาสตร กระบวนการเริม่ จัดตัง้ ควรมีขน้ั ตอนดังนี้
• ตัง้ คณะกรรมการจัดตัง้ ราชวิทยาลัยครุศาสตรขน้ึ คณะหนึง่ มี
หนาที่ยกรางพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งราชวิทยาลัยครุศาสตร
ตามพระราชบัญญัตอิ งคการมหาชน
• จัดใหมสี านั
ํ กงานเลขานุการราชวิทยาลัยครุศาสตร (ชัว่ คราว)
ประกอบดวยขาราชการและเจาหนาทีข่ อง สกศ. ไมเกิน 5 คน
ทําหนาทีส่ นับสนุนงานของคณะกรรมการฯ
• จัดทําแผนการสรรหาประธานราชวิทยาลัยครุศาสตร
กรรมการบริหาร และสมาชิกราชวิทยาลัยครุศาสตร

คณะ

• จัดทําประชาพิจารณรางพระราชกฤษฎีกาและแผนฯ เพื่อรับฟง
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย แลวนําความคิดเห็นมาปรับ
แกไขรางฯ และแผนฯ
• นําเสนอรางฯ และแผนฯ ตอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
และคณะรัฐมนตรีเพือ่ อนุมตั ิ
• ดําเนินการสรรหาประธาน คณะกรรมการบริหารและสมาชิก
ของราชวิทยาลัยใหแลวเสร็จตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎี
ํ
กา
เมือ่ ไดองคประกอบครบแลว คณะกรรมการจัดตั้งราชวิทยาลัยจะ
สิ้นสุดลง และราชวิทยาลัยครุศาสตรจะเริม่ ปฏิบตั หิ นาที่ สํานัก
งานเลขานุการราชวิทยาลัยครุศาสตร (ชัว่ คราว) จะเปลี่ยนเปน
สํานักงานราชวิทยาลัยครุศาสตร แยกออกจาก สกศ.
4.5 ความคาดหวัง
ขอเสนอแนะตางๆ (ขอ 4.2-4.4) สามารถทีจ่ ะดําเนินการไดพรอมๆ กัน และจะ
ตองใหแลวเสร็จทุกรายการกอนสิน้ ป 2544 เมื่อเสร็จสิ้นการปรับครุศาสตรศึกษาศาสตร

ตามขอเสนอแนะตางๆ สังคมไทยควรจะคาดหวังทีเ่ ห็นครูใหมทม่ี คี ณ
ุ ภาพในป 2549 กอน
หนานีส้ งั คมควรจะคาดหวังไดวา คณะครุศาสตรศึกษาศาสตรแตละแหงจะมี
- ความเขมแข็งดานวิชาการ การเรียนการสอนและการวิจัย
- เปาหมายการผลิตครูตามความตองการใชครู
- คนเกงคนดีสมัครเขาศึกษาครุศาสตรศกึ ษาศาสตรเพิม่ ขึน้ มาก
- ความสามารถในการพัฒนาครูประจําการ
4.6 เงื่อนไขสูความสําเร็จ
การปฏิรูปวิชาชีพครูและการปฏิรูปการเรียนรู โดยผานการปรับบทบาทของครุ
ศาสตรศกึ ษาศาสตรตามขอเสนอแนะตางๆ จะนําไปสูความสําเร็จผลไดอยางจริงจัง จะ
ตองอาศัยปจจัยตอไปนี้
• คณบดีคณะครุศาสตรศึกษาศาสตร และผูบริหาร สกศ. และ
สปศ. มีความเชื่อมั่นในหลักการและวิธีการที่นําเสนอ
• สกศ. สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการจัดตั้ง
ราชวิทยาลัยตามขอเสนอ 4.4
• สกศ. สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการของ
คณะครุศาสตรศึกษาศาสตร ตามขอเสนอ 4.2
4.7 สรุป
องคกรหลักที่จะนําการปรับบทบาทครุศาสตรศึกษาศาสตร ไดแก สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสภาคณบดีคณะครุ
ศาสตรศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย
สภาฯ จําเปนตองเริ่มแกไขจุดออนของครุ
ศาสตรศึกษาศาสตร และเสริมจุดแข็งของตนใหมั่นคง สปศ. จะตองชวยปรับลดภาวะ
คุ ก คามและเปดโอกาสใหครุศาสตรศึก ษาศาสตรไ ดมีบ ทบาทในการพัฒนาครูประจํา
การ
สกศ. จะตองริเริ่มการจัดตั้งราชวิทยาลัยครุศาสตรใหเปนผูนําในการกําหนด
นโยบายและแผนงานตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรูและวิชาชีพ
ครู
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1,090
506 11,524 966
966
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50,606 17,355

4 9 8 68,459 5,955 4,728
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µ“√“ß∑’Ë 3 ®”π«ππ—°»÷°…“ “¢“«‘™“°“√»÷°…“(¿“§ª°µ‘)
∂“∫—π√“™¿—Ø ª’°“√»÷°…“ 2542

≈”¥—∫∑’Ë
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

∂“∫—π√“™¿—Ø

ª√‘≠≠“µ√’
4 ª’
‡™’¬ß√“¬
1,320
‡™’¬ß„À¡Ë
2,268
≈”ª“ß
1,943
Õÿµ√¥‘µ∂Ï
1,128
°”·æß‡æ™√
1,927
π§√ «√√§Ï
1,564
æ‘∫Ÿ≈ ß§√“¡
1,296
‡æ™√∫Ÿ√≥Ï
1,560
¡À“ “√§“¡
2,665
‡≈¬
2,010
°≈π§√
1,721
Õÿ¥√∏“π’
1,648
π§√√“™ ’¡“
1,864
∫ÿ√’√—¡¬Ï
1,637
ÿ√‘π∑√Ï
1,892
Õÿ∫≈√“™∏“π’
1,816
√“™π§√‘π∑√Ï
1,454
‡∑æ µ√’
1,731
æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“
1,076
‡æ™√∫ÿ√’«‘∑¬“≈ß°√≥Ï 1,207
√”‰ææ√√≥’
702
°“≠®π∫ÿ√’
1,277
π§√ª∞¡
1,256
‡æ™√∫ÿ√’
1,326

®”π«ππ—°»÷°…“ ª’ 2542
ª√‘≠≠“µ√’ ª.∫—≥±‘µ ª√‘≠≠“‚∑
2 ª’ («‘™“™’æ§√Ÿ)
85
75
5
141
78
75
141
14
72
81
28
51
86
3
138
156
419
100
11

6
15
14
27

76
97
106
13
138

29

√«¡∑—Èß ‘Èπ
1,405
2,348
2,084
1,206
2,002
1,705
1,310
1,632
2,825
2,010
1,807
1,657
2,017
1,793
2,311
1,930
1,492
1,731
1,152
1,304
702
1,383
1,269
1,493

69

µ“√“ß∑’Ë 3 (µËÕ)
≈”¥—∫∑’Ë
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

∂“∫—π√“™¿—Ø

®”π«ππ—°»÷°…“ ª’ 2542
ª√‘≠≠“µ√’ ª√‘≠≠“µ√’ ª.∫—≥±‘µ ª√‘≠≠“‚∑ √«¡∑—Èß ‘Èπ
4 ª’
2 ª’ («‘™“™’æ§√Ÿ)

À¡ŸË∫È“π®Õ¡∫÷ß
1,796
π§√»√’∏√√¡√“™
1,299
¿Ÿ‡°Áµ
1,161
¬–≈“
1,696
ß¢≈“
1,556
ÿ√“…Æ√Ï∏“π’
1,405
®—π∑√‡°…¡
1,954
∏π∫ÿ√’
699
∫È“π ¡‡¥Á®‡®È“æ√–¬“ 1,100
æ√–π§√
1,260
«π¥ÿ µ‘
1,404
«π ÿπ—π∑“
1,644
√«¡
55,262
∑’Ë¡“ : ”π—°ß“π ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø

70

75
162
82
104
175
84
59
395
131
129
3,474

107

1,796
1,374
1,323
1,778
1,660
1,580
2,038
758
1,100
43 1,698
1,535
1,773
1 3 8 58,981

µ“√“ß∑’Ë 4 ®”π«ππ—°»÷°…“ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ( “¬§√Ÿ)
ª’ ° “√»÷ ° …“ 2542
≈”¥—∫∑’Ë
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

∂“π»÷°…“

§≥–‡°…µ√»“ µ√Ïπ§√»√’∏√√¡√“™
§≥–‡°…µ√»“ µ√Ï∫“ßæ√–
§≥–§À°√√¡»“ µ√Ï
§≥–§√ÿ»“ µ√ÏÕÿµ “À°√√¡
§≥–π“Ø»‘≈ª·≈–¥ÿ√‘¬“ß§Ï
§≥–∫√‘À“√∏ÿ√°‘®
§≥–»‘≈ª°√√¡
§≥–»÷°…“»“ µ√Ï
«¢.‡∑§π‘§°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
«¢.¿“§„µÈ
«¢.¿“§æ“¬—æ
«¢.¢Õπ·°Ëπ
«¢.µ“°
«¢.æ√–π§√‡Àπ◊Õ
«¢.ππ∑∫ÿ√’
«¢.‡∑‡«»√Ï
«¢. ÿ√‘π∑√Ï
«¢.‚™µ‘‡«™
«¢.æ√–π§√„µÈ
√«¡
∑’Ë¡“ : ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈

®”π«ππ—°»÷°…“ ºŸÈ ”‡√Á®ª’ 2541
83
138
222
967
207
237
355
159
556
579
689
448
224
387
579
233
127
63
36
6,289

41
31
125
240
167
137
209
0
174
196
191
154
26
112
167
28
71
0
0
2,069

71

µ“√“ß∑’Ë 5 ®”π«ππ—°»÷°…“«‘∑¬“≈—¬æ≈»÷°…“ ª’°“√»÷°…“ 2542
®”·π°√–¥—∫°“√»÷°…“·≈–À≈—° Ÿµ√
≈”¥—∫∑’Ë

«‘∑¬“≈—¬æ≈»÷°…“
®—ßÀ«—¥

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

°√ÿß‡∑æ (π‘‡∑»»“ µ√Ï)
™≈∫ÿ√’
ÕË“ß∑Õß
ÿæ√√≥∫ÿ√’
¡ÿ∑√ “§√ (π‘‡∑»»“ µ√Ï)
‡™’¬ß„À¡Ë
ÿ‚¢∑—¬
≈”ª“ß ( ÿ¢¿“æ)
‡æ™√∫Ÿ√≥Ï
¡À“ “√§“¡
Õÿ¥√∏“π’
»√’ –‡°…
™—¬¿Ÿ¡‘
¬–≈“
™ÿ¡æ√
°√–∫’Ë
µ√—ß
√«¡

À¡“¬‡Àµÿ

1

®”π«ππ—°»÷°…“ ª’ 2542
ª.µ√’ 4 ª’1 ª.µ√’ 2 ª’2 ª√–°“»π’¬∫—µ√«‘™“3
°“√»÷°…“™—Èπ Ÿß
168
60
188
51
47
126
23
187
132
276
20
123

1,401

133
128
119
231
136
361
120
117
90
197
184
162
139
202
116
131
127

506
439
256
396
239
788
495
280
165
544
326
506
799
755
287
331
321

22
0
0
0
14
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,693

7,433

48

‡ª‘¥ Õπ «∑∫.°“√°’Ã“/«∑∫. ÿ¢¿“æ/»»∫.π‘‡∑»»“ µ√Ï
‡ª‘¥ Õπ «∑∫.°“√°’Ã“/«∑∫. ÿ¢¿“æ
3
‡ª‘¥ Õπ ‡Õ°æ≈»÷°…“/ ÿ¢»÷°…“
∑’Ë¡“ : °√¡æ≈»÷°…“
2

72

ºŸÈ ”‡√Á®
ª.µ√’ 4 ª’
2541

µ“√“ß∑’Ë 6 ®”π«ππ—°»÷°…“«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§·≈–«‘∑¬“≈—¬Õ“™’«»÷°…“
ª’°“√»÷°…“ 2542 À≈—° Ÿµ√ª√–°“»π’¬∫—µ√‡∑§π‘§™—Èπ Ÿß
≈”¥—∫∑’Ë
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

∂“π»÷ ° …“

®”π«ππ— ° »÷ °…“ ºŸÈ ”‡√Á®
ª’ 2542
ª’ 2541
«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§¬–≈“
16
0
«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§À“¥„À≠Ë
22
16
«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§π§√»√’∏√√¡√“™
23
20
«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§ ¡ÿ∑√ ß§√“¡
20
0
«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§≈æ∫ÿ√’
21
21
«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§æ‘…≥ÿ‚≈°
53
20
«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§‡™’¬ß„À¡Ë
23
17
«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§Õÿ¥√∏“π’
44
44
«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§ÀπÕß§“¬
51
20
«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§Õÿ∫≈√“™∏“π’
35
32
«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§¡À“ “√§“¡
74
20
«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§ —µÀ’∫
32
20
«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§√“™ ‘∑∏“√“¡
79
0
«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§¥ÿ ‘µ
94
14
∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π
‰¡Ë¡’√“¬ß“π
475
«‘∑¬“≈—¬ª√–¡ß ß¢≈“µ‘≥ Ÿ≈“ππ∑Ï
49
22
«‘∑¬“≈—¬Õ“™’«»÷°…“≈”ª“ß
16
0
«‘∑¬“≈—¬Õ“™’«»÷°…“¡À“ “√§“¡
19
19
«‘∑¬“≈—¬æ“≥‘™¬°“√∏π∫ÿ√’
19
21
√«¡

690

781

∑’Ë¡“ : °√¡Õ“™’«»÷°…“
73

µ“√“ß∑’Ë 7 ®”π«ππ—°»÷°…“«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªÏ —ß°—¥°√¡»‘≈ª“°√
ª’ ° “√»÷ ° …“ 2542

≈”¥—∫∑’Ë
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

∂“π»÷°…“
«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªÏ
«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªÏ‡™’¬ß„À¡Ë
«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªÏπ§√»√’∏√√¡√“™
«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªÏÕË“ß∑Õß
«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªÏ√ÈÕ¬‡ÕÁ¥
«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªÏ ÿ‚¢∑—¬
«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªÏ≈æ∫ÿ√’
«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªÏ°“Ã ‘π∏ÿÏ
«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªÏπ§√√“™ ’¡“
«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªÏ ÿæ√√≥∫ÿ√’
«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªÏ®—π∑∫ÿ√’
«‘∑¬“≈—¬π“Ø»‘≈ªÏæ—∑≈ÿß
∂“∫—π∫—≥±‘µæ—≤π»‘≈ªÏ
√«¡

∑’Ë¡“ : °√¡»‘≈ª“°√

74

®”π«ππ—°»÷°…“ ºŸÈ ”‡√Á®
ª’ 2542
ª’ 2541
2,256
837
507
554
668
430
426
510
523
968
408
581
338
9,006

526
162
108
95
135
95
71
83
149
216
102
110
0
1,852

¿“§ºπ«° ß
√“¬π“¡ºŸÈ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë°√ÿ≥“„ÀÈ¢ÈÕ§‘¥‡ÀÁπ
1. ». πæ. ®√— ÿ«√√≥‡«≈“
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬
2. ». ¥√. æ®πÏ –‡æ’¬√™—¬
∑’Ëª√÷°…“ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·ÀËß™“µ‘
3. ». ¥√. ª√—™≠“ ‡« “√—™™Ï
°√√¡°“√ ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“
4. ». πæ. ‡°…¡ «—≤π™—¬
Õ∏‘°“√∫¥’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬À—«‡©’¬«‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘
5. π“¬ ’¡“ ’¡“π—π∑Ï
√Õß‡≈¢“∏‘°“√ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢È“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ
6. π“¬™—¬≥√ß§Ï ¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬
π“¬° ¡“§¡‚√ß‡√’¬ππ“π“™“µ‘·ÀËßª√–‡∑»‰∑¬
7. π“¬Õ”æ≈ ∑‘¡“ “√
ºŸÈÕ”π«¬°“√ ”π—°«‘‡§√“–ÀÏß∫ª√–¡“≥¥È“π°“√»÷°…“
”π—°ß∫ª√–¡“≥
8. π“¬∏π‘…∞Ï™—¬ π“§– ÿ«√√≥
ºŸÈ®—¥°“√¡Ÿ≈π‘∏‘´‘‡¡πµÏ‰∑¬
9. π“¬«‘π‘® ÿ√–æß…Ï™—¬
∑’Ëª√÷°…“ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·ÀËß™“µ‘
10.√». ¥√. ÿ¡≥±“ æ√À¡∫ÿ≠
Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ª√– “π¡‘µ√
77

