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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
นับตั้งแตประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษามาเปนแบบตะวันตกเปน
ครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การจัดการศึกษาเปนหนาที่ของ
กระทรวงธรรมการ ซึง่ ตอมาไดเปลีย่ นชือ่ เปนกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเสนาบดีเปนผูท ําหนาทีส่ นอง
พระบรมราชโองการจัดใหเด็กไทยไดรบั การศึกษาในรูปแบบใหมอยางทัว่ ถึงกันทัง้ ประเทศ
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูร ะบอบประชาธิปไตยในป พ.ศ.2475 การ
จัดการศึกษาของชาติแมจะมีการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ แตไมไดมีการเปลี่ยนแปลงมาก
นักในลักษณะของระบบการจัดการ คือ ยังเปนลักษณะของการรวมศูนยอยูท ส่ี ว นกลาง โดยมีกระทรวง
ศึกษาเปนผูกําหนดนโยบายและควบคุมดูแลใหมกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางนัน้
ระบอบประชาธิปไตยทีถ่ กู ขัดจังหวะโดยการปฏิวตั ริ ฐั ประหาร ไดสรางทั้งผลดีและเสีย
ตอการจัดการศึกษาแหงชาติ ในแงดี คือ ทําใหสามารถควบคุมดูแลใหเปนไปตามนโยบายไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว ทําใหการศึกษาไดแพรออกไปในชนบทไดในระดับหนึง่ แตในแงเสียคือประชาชน
เคยชินกับการรับคําสั่ง ผูท ม่ี คี วามเห็นไมตรงกับคําสัง่ หรือนโยบายจากเบือ้ งบนกลายเปนผูม คี วามคิด
นอกคอก หากไมเปลีย่ นทัศนคติใหมกอ็ าจจะตองเนรเทศตนเองออกไปจากระบบ ทั้งนี้เพราะสังคมไทย
ในยุคนั้นไมเอือ้ ใหบคุ คลใดมีความเห็นแตกตางไปจากคนสวนใหญ
จนกระทั่งเมื่อไมนานมานี้เอง จึงมีแนวคิดของการปฏิรปู การศึกษาเกิดขึน้ โดยมีราก
ฐานมาจากความตองการใหสังคมไทยมีการจัดการศึกษาในแนวใหม ใหสอดคลองกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยกลุม นักวิชาการดานการศึกษาทีไ่ ดรบั การศึกษาจากประเทศตะวันตก
ไดเสนอแนวทางใหมที่คิดวาจะพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดในทุก ๆ ระดับ กระแสความเคลือ่ นไหวนี้
สอดรับกับการปฏิรูปการเมืองในประเทศ ดังนัน้ หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหมในป พ.ศ.2540 จึงได
มีการออกพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึง่ สอดรับกับรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูง
สุดในการปกครองประเทศ
การจัดการศึกษาแหงชาติจึงเปลี่ยนรูปแบบใหมจากการที่เคยสั่งการจากเบื้องบนลง
มาแตอยางเดียว กลายเปนการเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน และใหชุมชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษาของชาติในระดับตาง ๆ
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แตกอนที่จะเดินไปถึงขัน้ นัน้ มีหลายเรือ่ งทีต่ อ งคอย ๆ ปรับปรุงและเปลีย่ นแปลง โดย
เฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของคานิยมและทัศนคติของประชาชนในชาติ การปลูกจิตสํานึกใหมใหเห็นวา
การจัดการศึกษาไมใชเรือ่ งของรัฐแตเพียงฝายเดียวตองอาศัยเวลาและกุศโลบาย
ทําใหประชาชน
ทั่วไปเริ่มตนคิดใหมวา นโยบายหรือแนวทางทีก่ าลั
ํ งปฏิบตั นิ น้ั ตนเปนเจาของ เปนผูเ รียกรอง ตลอดจน
เปนผูอ นุมตั ใิ หดําเนินการตามนัน้
วิธีนี้สามารถทําไดเพียงวิธีเดียว คือ ผานกระบวนการเลือกตัง้ ในระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนเลือกพรรคการเมืองที่เสนอแนวนโยบายที่ตนถูกใจมากที่สุด เมื่อพรรคนั้นเขาไปทําหนาที่
เปนรัฐบาลบริหารประเทศก็ดําเนินการตามนโยบายที่แถลงไวในตอนหาเสียง และเมื่อจัดตั้งรัฐบาล
หากประชาชนเห็นวานโยบายนัน้ ไมไดผลหรือไมถกู ตอง สมควรจะเปลีย่ นแปลงแกไข ก็สามารถจะทํา
ไดเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใหม ซึ่งอาจจะไดรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองใหมที่เสนอนโยบายตรงกัน
ขามกับนโยบายของพรรคเดิม
ในอีกฟากหนึ่งของการกําหนดนโยบาย พรรคการเมืองจะตองรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากผูเรียน ผูส อน ผูป กครอง ตลอดจนผูบ ริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะ
บุคคลเหลานี้สามารถจะใหขอ มูลทีเ่ ปนปญหาของการจัดการศึกษาทีพ่ วกเขาประสบอยู
และกลุมสุดทายที่ไมอาจจะขาดไดในกระบวนการจัดการศึกษา คือ นักวิชาการ
ซึ่งถือวาเปนกลุม บุคคลทีม่ ปี ระสบการณและความรอบรู ซึ่งจะนําปญหาตาง ๆ ไปวิเคราะหเพือ่ หาแนว
ทางกําหนดนโยบายการศึกษาใหแกพรรคการเมือง
แผนภูมิการจัดการศึกษาแหงชาติ จึงเปลี่ยนจากแบบเดิมซึง่ เปนแบบปรามิดมาเปน
รูปหกเหลี่ยมที่ทั้งหกมุมมีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด
กระทรวงศึกษา

ผูบ ริหารโรงเรียน

รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
ผูบ ริหารโรงเรียน

รัฐมนตรี

ครู

ครู

ครู
นักเรียน

การจัดการศึกษากอนการปฏิรูปการศึกษา
ปฏิรูปการศึกษา

ผูปกครอง

นักเรียน

การจัดการศึกษาหลังการ
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การศึกษาชิ้นนี้ เปนเพียงการนําเสนอความคิดเห็นขอคิดของบางบุคคลในฐานะทีเ่ ปน
ตัวแทนบางกลุมในรูปหกเหลีย่ มของการปฏิรปู การศึกษา ซึ่งไดแก ฝายพรรคการเมือง นักวิชาการ ครู
ผูปกครอง และผูเรียน เพื่อแสดงใหเห็นวิสัยทัศนของพวกเขาในการจัดการศึกษาของชาติในอนาคต
และเพื่อใหการศึกษาสมบูรณยง่ิ ขึน้ จึงไดนําตัวอยางของบทวิเคราะหนโยบายการศึกษาของผูส มัครรับ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในชวงการหาเสียงใน พ.ศ.2543 มาแสดงใหเห็นวาในประเทศทีก่ าร
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีเสถียรภาพนั้น ทั้งฝายการเมืองและประชาชนใหความสําคัญตอ
นโยบายการศึกษาของชาติ
งานศึกษาชิน้ นีแ้ บงออกเปน 3 สวน คือ
1. นโยบายการศึกษา 6 พรรคการเมืองไทยในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2544 และ
วิสัยทัศนตัวแทนพรรคซึ่งอาจจะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาหลังการเลือกตัง้
2. การเปรียบเทียบนโยบาย 2 ผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการเลือก
ตั้งป พ.ศ.2543
3. ขอคิดเห็นของตัวแทนนักเรียน ครู และผูป กครอง ในประเด็นตาง ๆ ตามแนวทาง
การปฏิรปู การศึกษา

นโยบายการศึกษา 6 พรรคการเมืองไทยในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2544 และวิสยั ทัศนตวั
แทนพรรค ซึ่งอาจจะดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาหลังการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งทั่วไปครัง้ แรกภายใตรฐั ธรรมนูญฉบับปฏิรปู การเมือง พ.ศ.2540 ไดสราง
มิติใหมในการหาเสียงของบรรดาพรรคการเมือง คือ การเรียกรองใหพรรคการเมืองแถลงนโยบายดาน
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ตาง ๆ ซึ่งถือเสมือนหนึ่งสัญญาที่ใหไวกับประชาชน และยังมีการคาดเดากันถึงบุคคลทีแ่ ตละพรรคจะ
คัดเลือกใหดารงตํ
ํ าแหนงรัฐมนตรี
แตกอนหนาที่จะมีการยุบสภาและกําหนดวันเลือกตัง้ นัน้ หลายพรรคการเมืองไดเริม่
การประกาศนโยบายพรรคแลว ทัง้ ในรูปแบบของการใชสอ่ื ในหนาหนังสือพิมพและการทําเว็บไซตของ
พรรค
ในเดือนพฤศจิกายน 2543 สามพรรคการเมืองไดสงตัวแทนมาแสดงวิสัยทัศนและ
นโยบายการศึกษาในรายการฃอคิดดวยฅน ทางสถานีโทรทัศนชอ ง 9 อ.ส.ม.ท. ในประเด็นตาง ๆ
ดังตอไปนี้ คือ
•!
•!
•!
•!
•!

นโยบายสําคัญของพรรค
ผลงานเดนในอดีตของพรรค
นโยบายการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
การเรียนรูต ลอดชีวติ
การกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหทอ งถิน่

•! นโยบายดานศาสนาเกีย่ วกับการดูแลพระสงฆทท่ี าผิ
ํ ดวินยั
•! สิ่งที่ไมอยากเห็นมากทีส่ ดุ ในกระทรวงศึกษาธิการ
•! คุณสมบัติของผูท จ่ี ะมาเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการคนตอไป
สํ าหรับความเห็นของบุคคลทั้งสาม ซึ่งเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการมาแลวทัง้ นัน้ คือ นายสุขวิช รังสิตพล จากพรรคความหวังใหม นายวิชยั ตันศิริ จาก
พรรคประชาธิปตย และนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล จากพรรคชาติไทย ในประเด็นตาง ๆ นัน้ ไดถอด
มาจากเทปบันทึกรายการดังกลาว ซึง่ ไดออกอากาศในวันที่ 1 และ 8 พฤศจิกายน 2543
โดยเหตุ ที่ ก ารออกรายการมี ข  อ จํ ากั ด ในเรื่ อ งเวลาและคํ าถามที่ ป อนโดยพิ ธี กร
ผูทํารายงานฉบับนี้จึงไดนํานโยบายของ 6 พรรคการเมืองที่คาดวาจะไดรับเลือกตั้งมาศึกษาในราย
ละเอียด พรอมทําการเปรียบเทียบในเชิงเนือ้ หาและปริมาณ โดยแบงนโยบายการศึกษาออกเปน 10
หัวขอใหญ ไดแก
1.! ผูเ รียน
2.! ครูและบุคลากร
3.! หลักสูตร
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4.! อุปกรณการเรียนการสอน
5.! การบริหารจัดการ
6.! งบประมาณ ภาษีอากรและสวัสดิการ
7.! การจัดการศึกษาของภาคเอกชน
8.! ระดับอุดมศึกษาและอืน่ ๆ
9.! กฎหมาย
10.!ยาเสพติดในโรงเรียน
โดยทั้ง 10 หัวขอใหญนย้ี งั แบงออกเปนหัวขอยอยอีกจํานวนทั้งสิ้น 118 เรือ่ ง
จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บทั้ ง 6 พรรค ทํ าให เ ห็ น ว า สองพรรคใหญ คื อ
ประชาธิปตย และไทยรักไทย ไดเสนอนโยบายทีก่ วางขวางและลงลึกในรายละเอียดมากทีส่ ดุ
การแสดงวิสัยทัศนของตัวแทนพรรคการเมืองในตนเดือนพฤศจิกายน ไดเปนจุดเริม่
ตนของการใหความสนใจตอนโยบายพรรคอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิง่ ในนโยบายการศึกษา
ซึ่งจัดวาไดรับความสนใจจากสาธารณชนมากเปนลําดับสองรองจากนโยบายเศรษฐกิจ ในวันที่ 13
ธันวาคม หลังจากประกาศวันเลือกตัง้ ในเดือนมกราคม 2544 แลว 7 พรรคการเมืองไดสง ตัวแทนเขา
รวมการเสวนาเรื่อง “วิสยั ทัศนการศึกษาของพรรคการเมือง” ที่สานั
ํ กงานคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติ
ผลการเลือกตั้งในวันที่ 6 มกราคม 2544 ทําใหพรรคไทยรักไทยไดคะแนนเปนลําดับที่
หนึ่งตามดวยพรรคประชาธิปตย การจัดตั้งรัฐบาลจะดําเนินไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
โดยที่พรรคการเมืองจะตองปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาที่ใหไวกอนการเลือกตั้ง การศึกษาชิ้นนี้จึง
เปนประโยชนใหสามารถติดตามประเมินผลรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคนตอไปไดวาจะ
สามารถดําเนินการตามนโยบายทีป่ ระกาศไวไดมากนอยเพียงไร

การเปรียบเทียบนโยบาย 2 ผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ในการเลือกตั้ง ป พ.ศ. 2543
การเลือกตั้งชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 มีสิ่งที่
นาสนใจยิ่งในกระบวนการหาเสียงระหวางสองผูส มัคร คือ นายอัล กอร จากพรรคเดโมแครต และ
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นายจอรจ บุช จากพรรครีพบั ลิกนั คือ ทัง้ คูต า งใหความสําคัญกับนโยบายการศึกษาจนไดรบั การ
วิพากษจากบรรดาสื่อมวลชนวาหาเสียงกับเด็ก ทั้งที่จริงนั้นผูปกครองของเด็กตางหากคือบุคคลทีจ่ ะ
ตัดสินใจวาจะสนับสนุนใหผใู ดเปนประธานาธิบดี
นโยบายการศึกษาของทัง้ คูแ มจะมองตางมุม ตางแนวทางกันบาง แตก็มีจุดมุงหมาย
เดียวกัน คือ การจัดการศึกษาของประเทศใหดที ส่ี ดุ เพือ่ พัฒนาทรัพยากรบุคคลในชาติใหเขมแข็ง เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาประเทศใหดีที่สุด และสามารถตอสูไ ดในเวทีโลก
การศึกษานี้ไดรวบรวมขอคิดเห็นจากองคกรและสือ่ มวลชนสหรัฐฯ ในนโยบายหลัก 5
เรื่องของทั้งสองผูสมัครมาเปรียบเทียบกัน คือ
•!
•!
•!
•!
•!

การเลือกโรงเรียน
การศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
มาตรฐานการศึกษาและความนาเชือ่ ถือ
บทบาทของรัฐบาลกลางในการจัดการศึกษา
คุณภาพของครู

และเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนถึงเหตุผลและวิเคราะหนโยบายของพรรคการเมืองสหรัฐฯ
ที่มีความแตกตางทั้งในรูปแบบการปกครองตลอดจนพื้นฐานสังคมและเศรษฐกิจที่แตกตางไปจาก
ประเทศไทย จึงไดนําขอคิดเห็นของสองนักวิชาการการศึกษา และหนึง่ ผูบ ริหารทีม่ ปี ระสบการณใน
ระบบการศึกษาตะวันตก ซึง่ ไดรว มกันแสดงแงคดิ ไวในรายการฃอคิดดวยฅน ซึง่ ออกอากาศในวันที่ 25
ตุลาคม 2543 มาเพิม่ เติมใหการเปรียบเทียบนโยบายของสองผูส มัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐฯ
มีความสมบูรณยิ่งขึ้น บุคคลทัง้ 3 ทาน ทีไ่ ดใหขอ คิดเห็นในประเด็นตาง ๆ เกีย่ วกับนโยบายของสอง
ผูสมัครนี้ ไดแก
•! ดร.จุรี วิจิตรวาทการ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
•! ดร.อมรวิชช นาครทรรพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•! ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ผูอ านวยการ
ํ
อ.ส.ม.ท.
ผลการเลือกตั้งปรากฎวานายจอรจ บุช แหงพรรครีพบั ลิกนั ไดรบั เลือก ซึง่ หมายความ
วาจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการในนโยบายการศึกษาของสหรัฐฯ เนือ่ งจากนโยบายของอัล กอร
นั้น เรื่องที่อยูในกรอบของพรรคเดโมแครต และสวนหนึง่ ตอเนือ่ งมาจากนโยบายของคลินตัน
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หลังการปฏิญาณตนเขารับตําแหนงในวันที่ 20 มกราคม 2544 นายจอรจ บุช
ประกาศวา สิ่งแรกที่จะดําเนินการ คือ การจัดการศึกษาตามทีไ่ ดประกาศนโยบายไวในระหวางการหา
เสียง
การศึกษาวิเคราะหนโยบายการศึกษาของสหรัฐฯ จะชวยใหเขาใจการบริหารประเทศ
ดานสังคมและเศรษฐกิจของรัฐบาลนายจอรจ บุช ไดดขี น้ึ

ขอคิดเห็นของตัวแทนนักเรียน ครู และผูปกครอง ในประเด็นตาง ๆ
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาจะไมสามารถบรรลุเปาหมายไดหากไมมีนักเรียน ครู และ
ผูปกครองเขารวมในกระบวนการ ความคิดเห็นของบุคคลกลุม นีส้ มควรทีจ่ ะไดรบั การสดับตรับฟงเพือ่
นําไปวิเคราะห แตการรวบรวมขอคิดเห็นจากบุคคลจํ านวนมากไมอาจจะกระทําไดภายในเวลาอัน
จํากัด ดังนั้น เพื่อใหไดขอ มูลทีส่ ามารถจะรับฟงไดในระดับหนึง่ การคัดเลือกตัวบุคคลเพือ่ ใหขอ คิดเห็น
จึงเปนแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดคดั สรรตัวแทนจากกลุม บุคคลทัง้ สาม
กลุมดังกลาวขางตน ใหรว มแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ บุคคลทีไ่ ดใหขอ คิดเห็นมีดงั ตอไปนีค้ อื
•! อาจารยชอทิพย ตระกูลสวางภพ ครูตน แบบชีวะฯ ป พ.ศ.2542 โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ
•! นายนิพัฒน ภัทรธิติ ผูป กครอง
•! น.ส.ออมฤทัย นิ่มประมุข นักเรียนชัน้ ม.6 โรงเรียนสายนําผึ
้ ้ง
•! ด.ช.ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ นักเรียนชัน้ ม.3 โรงเรียนเซนตคาเบรียล

ประเด็นที่บุคคลทั้ง 4 ไดรวมกันแสดงความคิดเห็นมีดังอาทิเชน
•! ครูในฝน
•! การลงโทษเด็ก
•! ครูเปนตัวอยางแกเด็ก
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•! การเรียนทีใ่ หเด็กเปนศูนยกลาง
•! หลักสูตร
•! ปญหาเด็กไมชอบอานหนังสือ
•!
•!
•!
•!
•!
•!

ปญหาเด็กขาดจินตนาการ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและผูปกครอง
การศึกษาและตลาดแรงงาน
การกระจายการศึกษา
ผูมีบทบาทในการจัดการศึกษา
การสอบเขามหาวิทยาลัย

•! นักเรียนในฝน
•! การประเมินผลสถานศึกษา
แมวาขอคิดเห็นที่ไดนํามาแสดงไวในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเปนเพียงขอคิดเห็นของบุคคล
เพียงบางคนเทานั้น แตก็เปนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีประโยชน สมควรที่จะรับฟงและนําไป
พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการศึกษาใหบรรลุเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา
ตอไป

บทที่ 1
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายดานการศึกษา
ของ
บุช – กอร
การเลือกตัง้ ผูน าประเทศสหรั
ํ
ฐอเมริกาเมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 นัน้ สองตัวแทนพรรค
คูแขงขัน คือนายจอรจ ดับเบิลยู บุช ตัวแทนพรรครีพบั ลิกนั และนายอัล กอร ตัวแทนพรรคเดโมแครต
ตางก็ใหความสําคัญกับการประกาศนโยบายดานการศึกษามากทีส่ ดุ ในแตละสัปดาหจะตองมีภาพ
ของผูสมัครแขงขันทั้งสองถูกหอมลอมดวยเด็กนักเรียนในโรงเรียน หรือไมก็มีขาววาแตละคนมีขอ
เสนอใหม ๆ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา และจอรจ บุช นั้นถึงกับสละเวลาในวันแรกของการประชุมใหญ
ประจําปของพรรคใหกบั ประเด็นเรือ่ งการศึกษา
อยางไรก็ตาม เนื่องดวยระบบการบริหารจัดการงบประมาณของสหรัฐฯ ทําใหรฐั บาลกลาง
จัดสรรเงินงบประมาณใหกบั ดานการศึกษาเพียงรอยละ 7 ของเงินลงทุนประจําปเทานัน้ ทั้งนี้เพราะ
การจัดสรรงบการศึกษา [public education] เปนหนาที่รับผิดชอบของแตละมลรัฐและทองถิ่น
ซึ่งแตละมลรัฐก็จะมีคณะกรรมการการศึกษา ทําหนาที่กําหนดนโยบาย วางมาตรฐานการศึกษา
การติดตามประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา และในพื้นที่ที่เล็กลงไปอีกคือ county ยังมี
คณะกรรมการเขตการศึกษา (District Board of Education) ทําหนาทีค่ วบคุม จัดและบริหาร
โรงเรียนภายในเขตปกครองของตนอีกดวย
ตัวเลขรอยละ 7 นี้ชใ้ี หเห็นวา รัฐบาลกลางอาจจะมีอํานาจหนาที่ในการจัดการบางสิ่ง
ในเรื่องนโยบายการศึกษา แตไมสามารถจะทําทุกสิ่งได ดังนั้น ผูส มัครทีต่ ระหนักในความจริง
ขอนี้จะไมกําหนดนโยบายการศึกษาทีแ่ ข็งเกินไป ในขณะเดียวกันก็จะตองเขาใจวานโยบายทีก่ าหนด
ํ
ไวในขณะหาเสียงควรจะสามารถนําไปปฏิบัติในระดับมลรัฐและทองถิ่นไดดี ดังนั้นในการหาเสียง
เลือกตั้ง ผูสมัครจึงไมเพียงแตจะเสนอโครงการใหม ๆ เทานัน้ หากแตจะเสนอโครงการทีเ่ ปนการสาน
ตอจากสิ่งที่กาลั
ํ งดําเนินการอยูแ ลวดวย
Empower America เปนองคกรเอกชนที่ดําเนินงานดานโครงการสาธารณะ ตรวจสอบ
วิเคราะห วิจัยนโยบายใด ๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่จะมีผลตอการพัฒนาประเทศทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิทธิมนุษยชนและหนาที่พลเมือง องคกรนีไ้ ดตดิ ตามการรณรงคของผูส มัครแขงขัน
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ชิ ง ตํ าแหน ง ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ ฯ ทั้ ง คู  ใ นช ว งระยะเวลาป พ.ศ.2542-2543 และไดทํ าการ
เปรียบเทียบนโยบายระหวางหาเสียงในเรือ่ งตาง ๆ รวมทัง้ ไดรวบรวมขอมูลทีเ่ ปนขาวในระหวางการ
หาเสียงเอาไวซึ่งสามารถจะสืบคนไดจาก Website ชื่อ http://www.empower.org/htm/campains/
edreform/2000.htm
สําหรับนโยบายดานการศึกษา Empower America ไดจัดแบงออกเปนนโยบายหลัก 5
ประเด็นทีไ่ ดนํามาเปรียบเทียบกันคือ
การเลือกโรงเรียน
การศึกษาในวิชาคณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร
มาตรฐานการศึกษา และ ความนาเชื่อถือ
บทบาทของรัฐบาลกลางในการจัดการศึกษา
คุณภาพของครู
การเลือกโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับเริม่ ตัง้ แตอายุ 5 -16 ปหรือจบชัน้ ปท่ี (เกรด) 12 รัฐมีหนาทีจ่ ดั ใหโดยไม
คิดคาใชจาย แตตอ งเรียนในโรงเรียนของรัฐเทานัน้ แตโรงเรียนของรัฐบางแหงไมสามารถจัดการเรียน
การสอนใหถึงมาตรฐานที่กําหนด จึงมีปญหาวาจะทําอยางไรกับนักเรียนในโรงเรียนเหลานัน้ จึงเปน
ที่ถกเถียงกันมานานแลววา ควรจะใหผูปกครองและผูเรียนมีสิทธิที่จะเลือกโรงเรียนเองหรือไม
เมื่อเร็ว ๆ นีไ้ ดมกี ารสํารวจความเห็นของประชาชน พบวารอยละ 70 ของชาวอเมริกัน
เชือ้ สายแอฟริกาที่มีอายุตากว
่ํ า 35 ปเห็นดวยกับนโนบายใหอสิ ระในการเลือกโรงเรียน โดยทีร่ ฐั ให
การสนับสนุนในรูปของคูปองนักเรียน ผูเ รียนใชคปู องนีแ้ ทนเงินคาเลาเรียน โรงเรียนเอกชนสามารถ
นําคูปองมารับเงินอุดหนุนจากรัฐ แตอยางไรก็ตามยังมีผูที่ไมเห็นดวยกับนโยบายดังกลาว คือ
สหภาพครู ที่มองวาการทําเชนนัน้ เปนการคุกคามระบบการศึกษาของรัฐจึงตอตานเรือ่ งนีอ้ ยางเต็มที่
อีกประเด็นทีก่ ําลังถกเถียงคือ การเปดโรงเรียนแบบใหมทเ่ี รียกวา Charter School เปน
โรงเรียนที่รัฐใหเอกชนดําเนินการโดยรับเงินอุดหนุนจากรัฐ แตมอี สิ ระในการจัดการดานวิชาการ การ
เงินและบุคลากร แตตอ งผานการตรวจสอบมาตรฐานตามทีก่ าหนดไว
ํ
นายบุชและนายกอร มีนโนบายที่ตา งกันในแนวการเลือกสําหรับโรงเรียนทั้งสองประเภทดังนี้
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นโยบาย
ใหทุนการศึกษากับเด็กทีอ่ ยูใ น
โรงเรียนที่ไมไดมาตรฐาน

จอรจ บุช
อัล กอร
•! ใหเด็กทีเ่ รียนครบ 3 ปลา •! ไมเห็นดวยและจะไม
ออกไปหาที่เรียนใหมได
สนับสนุนใหมคี ปู อง
โดยรัฐใหคปู องมูลคา
นักเรียน
65,340 บาท* หรือ 1,500 •! ในปพ.ศ. 2541 รัฐบาล
ดอลลาร เพื่อเปนคาใชจา ย
คลินตัน-กอร วีโตรา ง
ในการสมัครเขาเรียนใหม
กฎหมายใหทนุ การศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐโรงเรียน
เปนคูปองแกเด็กนักเรียน
อื่นหรือในโรงเรียนเอกชน
ในวอชิงตันดีซี 7,000 คน

Charter Schools

•! เสนอออกกฎหมาย
•! จะเพิ่มจํานวน Charter
Homestead Act เพือ่ จัด
Schools เปนสามเทาโดย
สรรเงินงบประมาณ
การขยายโครงการใน
130,680 ลานบาท หรือ
ปจจุบนั
3,000 ลานดอลลาร ในการ
ตั้งโรงเรียนใหม 2,000 แหง

จอรจ บุช ไดกลาวไวเมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2542 ที่ลอสแองเจลีส แคลิฟอรเนียวา เขาจะไม
ยอมใหโรงเรียนที่ตํ่ากวามาตรฐานเหลานั้นหลอกลวงเด็กที่ยากจนอีกตอไป ดังนัน้ เขาจึงตองการให
รัฐออกคูปองแกเด็กเพื่อนําไปใหแกโรงเรียนใหม ไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน ซึ่งโรงเรียนเหลานั้น
จะนําคูปองมารับเงินชวยเหลือจากรัฐได
ตรงกันขามกับกอร เมื่อเดือนกรกฎาคม 2543 เขากลาวทีช่ คิ าโก อิลนิ อยสวา เขาจะไม
สนับสนุนการใหคปู องแกโรงเรียนเอกชนอยางเด็ดขาด เพราะเขาจะไมยอมใหการชวยเหลือโรงเรียน
เอกชนมาทําลายโรงเรียนของรัฐ
นั่นหมายความวาถาบุชชนะ ฝายโรงเรียนเอกชนยอมไดประโยชน แตถา กอรชนะ
จะไมมีการใหความชวยเหลือโรงเรียนเอกชนในรูปแบบคูปองการศึกษาจากรัฐ
การศึกษาในวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนวิชาที่ถูกละเลยมานานจนกระทัง่ ถึงยุคปฏิรปู การศึกษาจึง
ไดรับความสนใจใหมอีกครั้ง นักธุรกิจอเมริกนั ทีป่ ระสบความสําเร็จในภาคเศรษฐกิจใหม new
* อัตราการแลกเปลี่ยน ธนาคารแหงประเทศไทยถัวเฉลีย่ 1 ดอลลารสหรัฐ คิดเปนเงินไทย 43.56
บาท
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economy: หมายถึงธุรกิจดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี] สองคนคือบิล เกตส แหงไมโครซอฟท
และแอนดรู โกรฟ แห ง อิ น เทล ได ใ ห ก ารในรั ฐ สภาวาทั้งคูเห็ นวาสิ่งที่คุกคามอุตสาหกรรม
information technology ของสหรัฐฯ มากทีส่ ดุ คือนักเรียนทีเ่ รียนออนในสองวิชา คือ วิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
เมื่อเร็ว ๆ นี้ไดมีการจัดอันดับความสามารถในทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและฟสกิ สใน
บรรดาเด็กนักเรียนจากกลุม ประเทศอุตสาหกรรม ปรากฏวาเด็กอเมริกนั มาเปนอันดับที่ 19, 16 และ
16 ตามลําดับ ทั้ง ๆ ที่อุตสาหกรรมในภาคเศรษฐกิจใหมทารายได
ํ
สาคั
ํ ญใหกบั สหรัฐอเมริกา
เสียงวิจารณและความสนใจของประชาชนทั่วไปตอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและ
วิ ท ยาศาสตร ทํ าให ผู  ส มั ค รแข ง ขั น ทั้ ง คู  ใ ห ค วามสํ าคั ญ กั บ การเรี ย นในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตรมากขึ้น โดยออกเปนนโยบายดังนี้
นโยบาย
จอรจ บุช
อัล กอร
การศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและ •! เพิม่ เงินอุดหนุนรายละ
•! รับครูในสาขาวิชาทีห่ ายาก
คณิตศาสตร
43,560 บาท หรือ 1,000
เชนวิทยาศาสตรและ
ดอลลาร แกนกั เรียนทีส่ อบ
คณิตศาสตรเพิ่มอีก 1 ลาน
ผานวิชาคณิตศาสตรและ
คนในชวงระยะเวลา 10 ป
วิทยาศาสตรในระดับมัธยม
ขางหนา
ปลาย
•! จัดงบประมาณ 43,560
ลานบาท หรือ 1,000 ลาน
ดอลลารในเวลา 5 ปใน
ลักษณะโครงการรวม
ระหวางรัฐและสถาบันอุดม
ศึกษา โดยเนนทีว่ ทิ ยา
ศาสตรและคณิตศาสตร
•! ใหแตละมลรัฐจัดการสอบ •! กําหนดมาตรฐานชาติใน
วิชาคณิตศาสตรในชัน้ ปท่ี
วิชาคณิตศาสตรช้ันปท่ี 4,8
3-8 เปนประจําทุกป
และ 12
•! ใหนกั ศึกษาทีเ่ รียนในสาขา •! ยกเวนการใชคืนเงินกูเพื่อ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
การศึกษาใหแกนกั ศึกษา
เทคโนโลยีและวิศวกรรม
จํานวน 300,000 คนที่
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จอรจ บุช
อัล กอร
ซึ่งกูย มื เงินเพือ่ การศึกษา ไดรบั ยินยอมจะไปสอนในโรงเรียน
การยกเวนคืนเงินตนรายละ
ที่ขาดแคลนในสาขาวิชาที่
762,300 บาท หรือ 17,500
ขาดแคลน
ดอลลาร (เดิมยกเวน 217,800
บาท หรือ 5,000 ดอลลาร)
เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2543 บุชไดกลาวทีค่ เู ปอรตโิ นในแคลิฟอรเนียวาเขาจะไมยอมให
สหรัฐฯเปนรองสุดทายในบรรดาชาติอุตสาหกรรมทั้งหลายในวิชาคณิตศาสตร เทากับที่จะไมยอม
เปนทีส่ ดุ ทายในวิชาฟสกิ สดว ย
สวนอัล กอร นั้นกลาวในการประชุมนายกเทศมนตรีทว่ั ประเทศทีด่ ลั ลัส เท็กซัส เมื่อ 28
เมษายน 2543 วา เมื่อสิ้นสุดเทอมประธานาธิบดีคนตอไป ผูที่เรียนจบชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนทั่ว
ประเทศจะตองมีความชํานาญในวิชาภาษาและคณิตศาสตร เพื่อจะทําใหใบประกาศนียบัตรทีไ่ ดรบั
นั้นมีความหมาย
จะเห็นไดวาทั้งคูตางสัญญาวาหากไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีคนตอไปแลว
จะทําใหเด็กอเมริกันเกงวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหได โดยที่ วิธีการหรือมาตรการ
ที่จะทํานั้นมีความแตกตางกันไป นโยบายในการสนับสนุนก็แตกตางกัน โดยบุชใหความ
สําคัญกับผูเรียนและสถาบัน ในขณะทีก่ อรใหความสําคัญที่ครูผูสอน
ในเรื่ องของเงิ นกูเพื่อการศึกษานั้น ทั้งคูใชมาตรการยกเวนการคื นเงิ นกูเปนเครื่ องมื อ
สนับสนุนเหมือนกัน แตมคี วามแตกตางกันเล็กนอยคือ บุชเสนอจะเพิ่มจํานวนเงินทีไ่ ดรบั การยกเวน
ในขณะที่กอรบอกวาจะยกเวนใหทั้งหมดโดยมีเงื่อนไขวาผูกูจะตองไปสอนในโรงเรียนที่กําลังขาด
แคลนครูบางสาขา โดยเปนทีเ่ ขาใจวาสาขาทีข่ าดแคลนนัน้ คือคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
และทั้งคูมีนโยบายเหมือนกันในเรือ่ งมาตรฐานการศึกษาวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
วา จะตองกําหนดในระดับชาติและใหแตละมลรัฐจัดการทดสอบกันเอง
มาตรฐานการศึกษาและความนาเชื่อถือ
มีความเคลื่อนไหวในชวงเวลาสิบปที่ผานมานี้ที่จะทํ าใหมาตรฐานการศึกษาของสหรัฐฯ
สูงขึ้นและมีความนาเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งเปนผลใหทุกรัฐ (เวนแตรฐั ไอโอวา) กําหนดมาตรฐานในวิชา
ภาษาและคณิตศาสตรข้ึน และเกือบทุกรัฐจัดใหมีการสอบทั้งสองวิชานี้เปนประจําทุกป
ความเคลื่อนไหวนีไ้ ดเริม่ ในระดับชาติในสมัยของประธานาธิบดีจอรจ บุช ทีไ่ ดทํามาเรือ่ ยจน
กระทั่งถึงสมัยของรัฐบาลคลินตัน รัฐบาลกลางไดสนับสนุนผลักดันใหแตละรัฐจัดการทดสอบวัด
ความกาวหนาของเด็กนักเรียน
ผูสมัครทั้งคูไดสัญญาวาจะดําเนินตามนโยบายนีต้ อ ไปในแนวทางของแตละคน
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ดํารงสถานภาพความนา
เชื่อถือของรัฐและโรงเรียน

จอรจ บุช
อัล กอร
•! จัดงบประมาณ 21,780
•! เพิ่มเงินพิเศษและสนับสนุน
ลานบาท หรือ 500 ลาน
โรงเรียนที่ไมไดมาตรฐาน
ดอลลาร ในเวลา 5 ป ให
ใหทําการปรับปรุงเปลีย่ น
เปนเงินรางวัลแกรัฐที่มี
แปลงดานตาง ๆ เชน หลัก
ความเปนยอดในวิชา
สูตร การพัฒนาครู และให
คณิตศาสตร และตัดเงิน
ครูทไ่ี มไดมาตรฐานออก
ชวยเหลือจากรัฐที่ไมถึง
•! เปดโอกาสใหมกี ารปดโรง
มาตรฐาน
เรียนทีไ่ มไดมาตรฐาน และ
•! กําหนดใหรฐั จัดทํารายงาน
ใหเปดใหมไดภายใตหลัก
school-to-school report
การวา จะปดอีกครัง้ ถาไม
card ใหแกผปู กครอง
สามารถปรับปรุงไดภายใน
เวลา 4 ปหรือมากกวานัน้
•! บังคับใหโรงเรียนทีต่ ่ํากวา
มาตรฐานนํามาตรการ
•! ยอมใหนกั เรียนทีเ่ รียนใน
ปฏิรูปมาใช หรือใหลด
โรงเรียนที่ไมไดมาตรฐาน
อันดับจากรายชือ่ โรงเรียน
ยายไปเรียนในโรงเรียนอืน่
ประเภทที่ไดรับเงินอุดหนุน •! ลดสัดสวนเงินชวยเหลือ
(มาตรการปฏิรปู ประกอบ
จากรัฐบาลกลางหากมลรัฐ
ดวยการปรับโครงสรางการ
ไมสามารถจะปรับปรุง
บริหาร ปรับเปลีย่ น
ความสามารถของนักเรียน
บุคลากร และอาจนําระบบ
ได
ทางเลือกโรงเรียนมาใช)

มาตรฐานในระดับชาติและ
มลรัฐ

•! กําหนดใหทกุ มลรัฐมีการ •! สนับสนุนการทดสอบวิชา
ทดสอบมาตรฐานของตน
ภาษาในชัน้ ปท่ี 4 และวิชา
เอง วัดผลความสามารถ
คณิตศาสตรในชั้นปท่ี 8
ทางดานภาษาและ
โดยความสมัครใจ
คณิตศาสตรในนักเรียนชั้น •! สงเสริมมาตรการทีก่ ําหนด
ปท่ี 3-8 ภายในเวลา 3 ป
ใหทกุ มลรัฐจัดการทดสอบ
•! ใหทกุ มลรัฐมีมาตรฐานการ
มาตรฐานผูจ บการศึกษา
เรียนวิชาวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมปลาย
คณิตศาสตร ภาษาและ
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นโยบาย

จอรจ บุช
ประวัตศิ าสตรสงู ขึน้ บังคับให
มลรัฐเขารวมในการวัดผล
ความกาวหนาทางการศึกษา
โดยทดสอบนักเรียนในระดับ
ชัน้ ปท่ี 4 และ 8

อัล กอร

นโยบายในเรื่องนี้มีเปาหมายที่โรงเรียนโดยตรง โดยการสานตอนโยบายของรัฐ
บาลกอนในเรื่องมาตรฐานการศึกษา ผูสมัครทั้งคูใชเงินงบประมาณจากรัฐบาลกลางเปน
เครื่องมือทั้งในทางบวก (ใหเงิน) และทางลบ (ไมใหเงิน) ยอมใหเด็กยายโรงเรียนได และ
สําหรับกอรนน้ั ไดเพิ่มมาตรการในการปดโรงเรียนที่ไมสามารถจะปรับปรุงใหไดมาตรฐาน
จึงถือไดวาเปนนโยบายทั้งปลอบทั้งขูในเรื่องเดียวกัน
จะเห็นไดวาผูสมัครฝายตรงขามไมจําเปนตองมีนโยบายที่แตกตางหรือตรงขามกันเสมอไป
ในบางเรื่องที่เปนประโยชนแกสว นรวม ผูส มัครอาจจะมีนโยบายทีเ่ หมือนกัน เพียงแตตา งกันในราย
ละเอียดและมาตรการตาง ๆ เทานัน้
บทบาทของรัฐบาลกลางในการจัดการศึกษา
ตามทีไ่ ดกลาวแลววา งบประมาณดานการศึกษาของรัฐบาลกลางนัน้ มีเพียงรอยละ 7 ของ
เงินงบประมาณประจําปเทานัน้ แตรฐั บาลกลางมีอํานาจทีจ่ ะออกกฎหมายทีจ่ ะมีอทิ ธิพลหรือในบาง
กรณีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมลรัฐและทองถิ่นได ในการรณรงคครัง้ นี้ ผูส มัครทัง้ คู
มองเห็นบทบาทที่แตกตางไปของรัฐบาลกลางในอนาคต โดยมองวาระบบการบริหารจากสวนกลาง
นั้นเปนรากฐานของการวางแผนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยทีบ่ ชุ มองวา รัฐบาลกลางจะทําหนาที่
กลั่นกรองอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะทีก่ อรเสนอบทบาททีก่ วางขวางขึน้ แตมสี ว นเกีย่ วของมากขึน้
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นโยบาย
การปฏิรปู กระทรวง
ศึกษาธิการ

จอรจ บุช
อัล กอร
•! รวมโครงการดานการศึกษา •! รวมระบบการศึกษาไวท่ี
ของรัฐบาลกลางทั้งหมดให
ศูนยกลางคือกระทรวง
อยูในสายงานใหเงินชวย
ศึกษาธิการ ใหความรับผิด
เหลือ 5 สายหลัก ไดแก
ชอบในการจัดสรรเงินชวย
เด็กดอยโอกาส การศึกษา
เหลือระดับกอนวัยเรียน
แบบ bilingual คุณภาพครู
กําหนดมาตรฐานระดับ
การศึกษาเฉพาะลักษณะ
ชาติ และมาตรฐานการ
และการเลือกโรงเรียน
ออกใบอนุญาตครู
•! ยายการใหเงินชวยเหลือ
แบบ Head Start จาก
กระทรวงสาธารณสุขและ
บริการสังคมมาไวกับ
กระทรวงศึกษาธิการ
•! ใหทางเลือกแกมลรัฐวาจะ
ออกจากระเบียบควบคุม
ของรัฐบาลกลางและกลับ
ไปสูระบบการตรวจสอบตน
เองวาสามารถสรางความ
เชื่อมัน่ ในการวัดผลมาตร
ฐานการศึกษาเองหรือไม

เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2543 บุชไดกลาวในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการเมืองที่กรุงวอชิงตัน
ดีซีไววา ประธานาธิบดีไมใชครูใหญระดับชาติ ไมใชผูกํากับดูแลโรงเรียน ดังนั้นเขาตั้งใจที่จะยกเลิก
บทบาทหนาที่นี้และคืนใหแกมลรัฐและทองถิ่น เพื่อใหมีอํานาจในการใชเงินงบประมาณดานการ
ศึกษามากขึน้
ในขณะทีก่ อรนน้ั กลาวเมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคมปเดียวกันทีแ่ ลนซิง มิชิแกนวา ควรจะทดสอบ
ครูโรงเรียนประถมเพือ่ ความมัน่ ใจวามีการเตรียมการสอนในวิชาสําคัญเชนภาษาเพียงพอหรือไม เขา
เห็นความสําคัญทีเ่ ด็กชั้นปท่ี 3 จะตองอานหนังสือไดเอง และเชือ่ วาจะตองใหมลรัฐจัดการทดสอบใน
เรื่องนี้กอนที่จะรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาลกลาง
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จะเห็นไดวาผูสมัครทั้งคูมีความเห็นตรงกันอีกครั้งในบทบาทการกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง
โดยผานทางเงินงบประมาณ โดยกอรจะใหนโยบายรวมศูนยอยางชัดเจน (centralize) ในขณะที่บุช
บอกวาจะใหปรับโครงสรางสายงานใหม (restructure) แตบุชเปดทางเลือกใหแกมลรัฐทีจ่ ะออกจาก
การกํากับดูแลของรัฐบาลกลางได
คุณภาพของครู
การศึกษาที่ดีเกิดจากครูที่มีคุณภาพ การปรับปรุงระบบการศึกษาจึงตองเริม่ ตนทีว่ ชิ าชีพครู
มีคําถามวาจะทําไดอยางไร สองผูส มัครมองประเด็นนีแ้ ตกตางกันอยางสิน้ เชิง กอรตอ งการยกระดับ
ขอกํ าหนดในระดับชาติในการออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และเพิ่มเงินตอบแทนใหครูบาง
สาขา ในขณะที่บุชเสนอเงินชวยเหลือใหแกมลรัฐและสนับสนุนระบบการใหคาตอบแทนตามความ
สามารถและสนับสนุนใหมลรัฐเนนในการเพิ่มประสิทธิภาพครู
นโยบาย
ปรับปรุงครูปจจุบัน

จอรจ บุช
อัล กอร
•! รวมและขยายโครงการ (งบ •! ใหทกุ รัฐจัดทําใบรับรอง
ประมาณ 17,424 ลานบาท
การประกอบวิชาชีพครูให
หรือ 400 ลานดอลลาร) ใน
เสร็จภายในป 2547 ถาไม
เรื่องการลดขนาดหองเรียน
เสร็จอาจจะถูกตัดเงินชวย
และฝกอบรมครูใหเปนเงิน
เหลือจากรัฐบาลกลาง
กองทุนเดียว มอบเงินกอง •! เสนอโครงการเงินจูงใจ
ทุนนี้ใหแกมลรัฐไปจัด
348,480 ลานบาท หรือ
ดําเนินการเองตามสัดสวน
8,000 ลานดอลลาร เพื่อ
จํานวนนักเรียน ใหอสิ ระใน
เพิม่ เงินเดือนครูทม่ี มี าตร
การใชเงินตามความจําเปน
ฐานการสอนสูงขึน้ ( ชุมชน
ทั้งการฝกอบรมครูปจ จุบนั
ที่เขารวมโครงการจะไดรบั
และจัดจางครูใหม
เงินชวยเหลือเพื่อเพิ่มเงิน
เดือนใหแกครูรายละ
•! หักเงินปละ 17,424 บาท
หรือ 400 ดอลลาร (ตอหัว)
217,800 บาท หรือ 5,000
เปนคาใชจา ยในการ
ลานดอลลาร)
ปรับปรุงคุณภาพครู
•! เพิ่มเงินเดือนครูใหญคนละ
217,800 บาท หรือ 5,000
ดอลลาร
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นโยบาย
ดึงดูดครูในอนาคต

จอรจ บุช
อัล กอร
•! เพิ่มเงินอีก 1,306.8 ลาน •! ใหเงินชวยเหลือรายละ
บาท หรือ 30 ลานดอลลาร
43,560 บาท หรือ10,000
เพื่อใชในโครงการ “กองทัพ
ดอลลาร แกนกั ศึกษาทีจ่ ะ
ครู”
ไปสอนในโรงเรียนในเขต
พื้นที่ยากจนเปนเวลา 4 ป
•! เสนอใหเงิน 43, 560 บาท
หรือ 10,000 ดอลลาร
แกบุคคลที่ประกอบอาชีพ
อื่นที่เปลีย่ นอาชีพมาเปน
ครู โดยมีการฝกอบรมเพือ่
ประกอบวิชาชีพ

เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2543 บุชกลาวไวทม่ี ลิ วอลคกีวา ครูไมใชวตั ถุของการศึกษา แตเปน
เฟองจักรในการปฏิรปู การศึกษา จึงสมควรที่จะใหการยอมรับในคุณภาพที่สูง
สวนกอรกลาวไวในเว็บไซด www.algore2000.com ในเอกสารปกนํ้าเงินเรื่องการศึกษาไว
วา จะตองใหคาตอบแทนครูสูงขึ้น ทัง้ นีเ้ ขาเห็นวาในปจจุบนั ครูหลายคนไมไดรบั การสนับสนุนเทาที่
ควร และครูทด่ี สี ว นใหญไมไดรบั รางวัลทีค่ วรจะได
จะเห็นไดวาในขณะที่บุชใหจัดเงินงบประมาณในการปรับปรุงคุณภาพครูลงไปที่ระดับมลรัฐ
นั้น กอรไดเจาะจงไปถึงตัวครูในลักษณะที่เปนเงินเดือนเพิ่มหรือเงินจูงใจในการเปลี่ยนอาชีพ
สรุป
โดยภาพรวมแลว ทั้งจอรจ บุช และอัล กอร ตางใหความสําคัญกับนโยบายการศึกษาไมแพ
กัน แตประเด็นหลักของทัง้ คูน น้ั แตกตางกันคือ
จอรจ บุช
•! ใหอํานาจแกมลรัฐ ทองถิน่ และผูป กครอง ในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ
•! ใหส่ิงจูงใจเปนเงินแกโรงเรียนทีส่ ามารถปรับปรุงคุณภาพของนักเรียนได
•! ใหผูปกครองสามารถใชเงินกองทุนของรัฐบาลกลางในการสงบุตรไปเรียน
ในโรงเรียนทีต่ อ งการได
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•! กลั่นกรองการใชเงินเพื่อการศึกษา แบงเปน 6 สาขาตามความตองการของ
โรงเรียน
อัล กอร
•! ใหเด็กทุกคนมีโอกาสเรียนในระดับกอนวัยเรียน
•! ปรับปรุงคุณภาพครู ยกมาตรฐานวิชาชีพครูใหสูงขึ้น
•! ใหเทคโนโลยีในการปรับปรุงการศึกษา
•! ใชแผนการออมเงินและการลดภาษีเพื่อใหบุคคลสามารถเขาศึกษาใน
วิทยาลัยหรือฝกวิชาชีพได

บทที่ 2
วิเคราะหนโยบายการศึกษา
จอรช บุช และ อัล กอร
ในมุมมองของนักวิชาการและนักบริหาร
ของประเทศไทย
จากนโยบายการศึกษาของจอรช บุช และอัล กอร ในฐานะตัวแทนของสองพรรคการเมือง
ใหญที่เมื่อฝายใดฝายหนึ่งชนะการเลือกตั้ง จะไดเขาไปบริหารประเทศในตํ าแหนงประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา ดังกลาวไวแลวในบทที่ 1 นัน้ นักวิชาการการศึกษาของไทยสองทาน และนักบริหารอีก
หนึ่งทาน ไดแก
ดร. จุรี วิจติ รวาทการ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ดร. อมรวิชช นาครทรรพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ผูอ ํานวยการ อ.ส.ม.ท.
ไดรวมกันวิเคราะหนโยบายเหลานัน้ และใหความเห็นในประเด็นตาง ๆ ไวอยางนาสนใจในรายการ
ฃอคิดดวยฅน ที่ไดแพรภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอ ง 9 อ.ส.ม.ท. ในวันที่ 25 ตุลาคม
2543 โดยมี ดร.เจิมศักดิ์ ปน ทอง เปนผูด าเนิ
ํ นรายการ
ผูดํ าเนินรายการไดเปดประเด็นโดยถามความเห็นของวิทยากรทั้งสามวาจากการติดตาม
ศึกษานโยบายการศึกษาของบุชและกอรมาโดยตลอดนั้น เห็นวาในภาพรวมแลวนโยบายของใครดี
กวากัน

ความแตกตางในนโยบายการศึกษาของจอรช บุช และ อัลกอร
เปนสิ่งที่นาสนใจวาทั้งสามทานมีความเห็นตรงกันคือชอบนโยบายของอัล กอร ทั้งนั้น
ซึง่ แตละทานมีเหตุผลทีแ่ ตกตางกัน
ดร.สรจั ก รให เ หตุ ผ ลว า ได ติดตามและชอบนโยบายการศึกษาที่ประธานาธิบดีคลินตัน
ประกาศและดําเนินการมาตลอดระยะเวลาทีอ่ ยูใ นตําแหนงถึงสองสมัย เห็นวามีการพัฒนาที่เดนชัด
เปนรูปธรรม ดังนั้น เมื่อนโยบายของอัล กอร สานตอนโยบายของคลินตัน อีกทั้งบางเรื่องยังมี
รายละเอียดเพิ่มเติมทําใหชดั เจนหรือดีย่ิงขึ้น จึงเห็นวานโยบายของอัล กอร หรือพรรคเดโมแครตนัน้
ดีกวาของจอรจ บุช
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ดร.จุรี ชอบนโยบายอัล กอร ทีใ่ หความสําคัญในเรือ่ งเทคโนโลยีเปนพิเศษ และประกาศวาจะ
เพิ่มเงินงบประมาณในการทําใหเด็กอเมริกันทุกระดับชั้นสังคมมีความเทาเทียมกันในการศึกษาหา
ความรู ปจจุบันนี้แมในประเทศที่พัฒนาแลวเชนสหรัฐฯ เด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจน
ก็ยังมีปญ
 หาทางดานสถานภาพทางสังคมดอย หรือมาจากครอบครัวชนกลุม นอย ก็มีปญหาในการ
เรียนถึงขั้นอานเขียนไมไดแมจะเรียนอยูในชั้นสูง ๆ ของโรงเรียน ทั้งนี้เพราะระบบการศึกษาของ
สหรัฐฯ ใหนักเรียนที่ผานกระบวนการเรียนรูแลวสอบผานขึ้นชั้นไปเรื่อย ๆ ทั้งที่บางทีบางคนยังมี
ความรูไมถึงขั้น
ดวยเหตุผลที่อัล กอร ประกาศวาจะทําใหทกุ สังคมมีความเทาเทียมกันในการศึกษา จึงเห็น
วานโยบายของพรรคเดโมแครตและอัล กอร ดีกวาจอรจ บุช
ดร.อมรวิชชมีเหตุผลวา นโยบายที่กอรประกาศนัน้ เปนรูปธรรมชัดเจน เชน บอกจํานวนเด็ก
ที่จะมีโอกาสเรียนเพิ่มขึ้น บอกอัตราสวนอินเทอรเน็ตในโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสามารถวัดผลได
ชัดเจนวาหลังจากเขามาบริหารประเทศแลวสามารถทําตามนโยบายมากนอยเพียงไร
ที่สําคัญที่สุดคือพรรคและตัวผูส มัครเองไดใหความสําคัญแกการศึกษาเปนอันดับหนึง่ ซึ่งใน
ประเด็นนี้ดร.อมรวิชชไดเปรียบเทียบถึงพรรคการเมืองของไทยวาในอดีตทีผ่ า นมาไมเคยมีพรรคใดให
ความสําคัญในเรือ่ งการศึกษาเปนอันดับแรกเลย
นอกจากนี้ บุชและกอรมนี โยบายตรงกันขามโดยสิน้ เชิง ในเรื่องเสรีภาพในการเลือกโรงเรียน
โดยที่ จอรจ บุช สนับสนุนการใหคูปองการศึกษา เพื่อเด็กและผูปกครองจะสามารถนําไปใชใน
โรงเรียนที่ตนตองการจะเรียนได ไมวาโรงเรียนนั้นจะเปนของรัฐหรือเอกชนก็ตาม สวนอัล กอร
ประกาศชัดเจนวาไมสนับสนุนใหมีคูปองการศึกษา เพราะจะทําใหโรงเรียนของรัฐทีอ่ อ นแอ ออนแอ
ยิ่งขึ้น นโยบายของเขาคือใหโรงเรียนของรัฐที่ออนแอเหลานั้นพัฒนาตนเองใหได หากทําไดจะมี
รางวัลตอบแทน แตหากทําไมไดหลังจากที่ไดพยายามแลว ขัน้ สุดทายอาจจะถึงใหปด โรงเรียน
ดร.จุ รีกลาววา นโยบายเรื่องคู ปองการศึ กษาอาจจะดู ดี แต ในทางปฏิบัติแลวทํ ายาก
หากโรงเรียนเอกชนใดมีคุณภาพดีก็อาจจะมีผูตองการเรียนมากจนรับไมไดหมด ในขณะเดียวกัน
หากคนยากจนที่อยูในถิ่นยากจนไมสามารถจะไปโรงเรียนอื่นได ก็เทากับเปนการปดโอกาสไมไดให
ความเทาเทียมกัน สวนโรงเรียนทีอ่ อ นแอมีคณ
ุ ภาพแยอยูแ ลว หากนักเรียนลาออกไปเรือ่ ย ๆ ก็จะยิ่ง
ออนแอลงไปเรื่อย ๆ ดังนัน้ วิธกี ารใหคปู องการศึกษาเพือ่ นักเรียนจะไดมอี สิ ระในการเลือกโรงเรียนจึง
ไมใชนโยบายทีเ่ ห็นดวย
ดร.สรจักรเห็นดวยกับนโยบายของกอรเชนกัน พรอมทั้งเสริมวาวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ คือการสราง
ฐานการศึกษาใหทกุ คนมีโอกาสเทาเทียมกัน
ดร.อมรวิชชมีความเห็นแตกตางไปเล็กนอย โดยมีเหตุผลวาขณะนีค้ นอเมริกนั จํานวนมากยัง
ลังเลใจวาการมีคูปองการศึกษาเปนเรื่องที่ดีหรือไม ประการหนึ่งคือเสรีภาพในเรื่องนี้จะทําใหตอง
เพิ่มตนทุนที่ทุกคนจะตองรับภาระในรูปของภาษี ซึ่งเทากับเอาเงินภาษีไปอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
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จากขาวสารทีไ่ ดตดิ ตามพบวา มีการตัดเงินชวยเหลือโรงเรียนของรัฐทีอ่ อ นแอเหลานัน้ นําไปใชในการ
ใหคูปองการศึกษาอุดหนุนโรงเรียนที่เขมแข็งกวา ดังนั้นนโยบายของกอรที่กํ าหนดใหชวยเหลือ
โรงเรียนของรัฐทีอ่ อ นแอใหดขี น้ึ เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาทัง้ ระบบจึงเปนวิธกี ารทีย่ ตุ ธิ รรมมากกวา
ดร.จุรีเสริมวา นโยบายทั่วไปของพรรคเดโมแครตคือการแกปญ
 หาสังคมในภาพรวม ไมใช
การแกที่ตัวบุคคล เชน กอรกลาววาจะเพิ่มจํานวนเด็กทีเ่ รียนในระดับกอนวัยเรียน เพราะขณะนี้เด็ก
จากสังคมที่ดอยโอกาสไมมีโอกาสเรียนในชั้นกอนวัยเรียน หรือนโยบายทีบ่ อกวาจะจัดใหมชี น้ั เรียน
พิเศษในเวลาหลังชั่วโมงเรียนหรือปดภาคฤดูรอน เพื่อชวยเด็กที่เรียนออน สิ่งเหลานี้เปนความ
พยายามที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาทัง้ ระบบไปพรอม ๆ กัน

การเลือกสถานศึกษาของผูเรียน
ดร.เจิมศักดิ์ไดขอใหวทิ ยากรใหความเห็นในเรือ่ งนี้ โดยไดอา งถึงมาตรา 13 ของพ.ร.บ.การ
ศึกษาแหงชาติทก่ี ลาวถึงเรือ่ งสิทธิประโยชนทผ่ี ปู กครองจะไดรบั จากรัฐวา
“ บิดา มารดา หรือผูป กครองมีสทิ ธิไดรบั สิทธิประโยชนดงั ตอไปนี้
(1)! การสนับสนุนจากรัฐ ใหมคี วามรูค วามสามารถในการเลีย้ งดู และการใหการศึกษา
แกบุตรหรือบุคคลซึง่ อยูใ นความดูแล
(2)! เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของบุตรหรือบุคคลซึง่ อยูใ น
ความดูแลทีค่ รอบครัวจัดให ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
(3)! การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสาหรั
ํ บคาใชจา ยทางการศึกษาตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด”
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบครัวจัดให ในความหมายนีไ้ ดแกการศึกษาทีจ่ ดั ใหเองที่
บานหรือ Home School นั่นเอง จากขอความดังกลาวจะเห็นวากฎหมายการศึกษาของไทยกาวหนา
ยิ่งกวาของสหรัฐอเมริกา
แตอยางไรก็ตามวิทยากรทัง้ สามทานตางมีความเห็นในเรือ่ งของ Home School ที่พึงสังวร
ไวหลายประการ ประการแรกคือ ครอบครัวสวนใหญรอยละ 99 คงจะไมจัด Home School ใหลูก
ประการทีส่ อง Home School จะเกิดไดในประเทศทีร่ ะบบการศึกษาพัฒนาถึงระดับหนึง่
และมีมาตรฐานดีพอ อีกทัง้ พอแมตอ งมีการศึกษาทีด่ ดี ว ย
ประการทีส่ าม Home School คือทางเลือกเนือ่ งจากเหตุผลบางอยาง เชนในเรือ่ งศาสนา
หรือระยะทางในการเดินทางไปโรงเรียน ไมใชเพราะความไมพอใจในระบบการศึกษาในโรงเรียน
ซึ่งประเด็นนี้ดร.จุรีกลาววาปรัชญาของการใหการศึกษาคือใหเด็กไดมีกิจกรรมรวมกัน ไมใชการให
ความรูแ ตเพียงอยางเดียว

15
การพัฒนาคุณภาพครู
ดร.สรจักรไดอา งถึง คํากลาวของประธานาธิบดีคลินตันเมือ่ เขารับตําแหนงใหม ๆ ตองการ
จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการศึกษาของสหรัฐฯ การยกมาตรฐานการศึกษาจะทําได
เมื่อครูผูสอนมีคุณภาพดี นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพครูแลว การเพิ่มจํานวนครูยงั ทําใหลด
ปริมาณงาน เพื่อใหครูมีเวลาในการเพิ่มพูนความรูและคุณภาพ
อัล กอร ไดสานนโยบายตอโดยประกาศวาจะเพิม่ จํานวนครูอกี หนึง่ แสนคน ซึ่งเมื่อเทียบกับ
จํานวนประชากรทัง้ ประเทศ 260 ลานคนแลวก็เปนอัตราสวนทีน่ า สนใจ การเพิ่มจํานวนครูจะสงผล
ทําใหขนาดหองเรียนเล็กลง ครูมเี วลาเอาใจใสนกั เรียนแตละคนมากขึน้ ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนจะดีขน้ึ
นอกจากนี้อัล กอร ยังประกาศจะเพิม่ เงินเดือนใหแกครูดว ย

การประเมินคุณภาพครูเพื่อใหไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบประกอบวิชาชีพครู เปนมาตรการหนึง่ ทีจ่ ะตรวจสอบคุณภาพครู ดร.อมรวิชชเห็นวาเรือ่ งนี้
กํ าลังเปนกระแสทั่วโลก แตส่ิงที่ควรตระหนักคือใบประกอบวิชาชีพนั้นจะสามารถทําใหครูมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องไดหรือไม หากการไดใบประกอบวิชาชีพตลอดชีวิตแลวไมมีการตรวจสอบหรือ
ออกใหม ก็เหมือนกับการสอบใบขับขีร่ ถยนตทอ่ี อกแลวใชไดตลอดชีพ
อีกประเด็นคือมีอะไรเปนสิ่งจูงใจหรือตอบแทนครูที่ไดใบประกอบวิชาชีพบาง จากนโยบาย
ของสหรัฐฯ จะเห็นวามีการกลาวถึงจํานวนเงินทีจ่ ะใหตอบแทนเพิม่ แกผเู ปนครู ในลักษณะของการ
เพิ่มเงินเดือนหรือใหเปนโบนัส ดร.อมรวิชชจงึ มีความเห็นวาการใชระบบใบประกอบวิชาชีพครูจะตอง
มีเงื่อนไขตาง ๆ ประกอบไปดวย ไมใชการออกใบประกอบวิชาชีพแตอยางเดียว
ในเรื่ อ งนี้ ด ร.สรจั ก รมี ค วามเห็ น ว า ควรจะกํ าหนดใหมีการประเมิ นผลหรื อตรวจสอบใบ
ประกอบวิชาชีพครูทุก ๆ ระยะเวลา เชน 5 ป เปนตนเพือ่ ใหครูมกี ารพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง
การประเมินผลครูเปนนโยบายที่บุชและกอรมีความเห็นแตกตางกัน บุชและพรรครีพับลิกัน
เห็นวาควรใหแตละทองถิน่ ตัดสินใจเองวาจะใชวธิ ใี ดในการตรวจสอบคุณภาพครู ทัง้ นีเ้ พราะนโยบาย
ของรีพับลิกันสนับสนุนการใหอสิ ระแกทอ งถิน่ ในการจัดการศึกษาอยูแ ลว
สวนกอรและพรรคเดโมแครตตองการใหรฐั บาลกลางมีบทบาทในการชีแ้ นะและอาจจะถึงขัน้
กําหนดมาตรฐานกลางระดับชาติดว ย
สําหรับเรื่องนี้ พ.ร.บ.การศึกษาของไทยมีความคลายคลึงกับนโยบายของกอรและพรรค
เดโมแครต โดยในหมวด 7 เรื่องครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดเขียนไวในมาตรา 52
และ 53 วา
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“ มาตรา 52 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และ
บุ คลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการ
กํากับและประสานงานใหสถาบันที่มีหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทัง้ บุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและพัฒนาบุคลากรประจํา
อยางตอเนือ่ ง
รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
อยางพอเพียง
มาตรา 53 ใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบ ริหารสถานศึกษา และผูบ ริหารการศึกษา มีฐานะเปน
องคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ ในกํ ากับของกระทรวง มีอํ านาจหนาที่กําหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกแบบและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครู ผูบ ริหารสถานศึกษา และผูบริหาร
การศึกษา
ใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ทั้งของรัฐและ
เอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามทีก่ ฎหมายกําหนด
การจัดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบ ริหารสถานศึกษา ผูบ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ ในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด...”
อยางไรก็ตาม ดร.อมรวิชชมคี วามเห็นวาแนวโนมการออกใบประกอบวิชาชีพครูของไทยอาจ
จะออกไดงายเกินไป เชนกําหนดวาผูท จ่ี บมาทางดานศึกษาศาสตร-ครุศาสตร เมือ่ สอนไดครบ 2 ป
ก็สามารถจะมีใบประกอบวิชาชีพไดทนั ที อีกทัง้ ยังไมมคี วามชัดเจนในขัน้ ตอนกระบวนการพัฒนาฝก
อบรมอยางตอเนื่อง การกําหนดอัตราคาตอบแทนทีม่ คี วามเปนไปไดทจ่ี ะแบงแยกเปน 4 สาย แตละ
สายมีอัตราขั้นสูงสุดแตกตางกัน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจะทําการโอนขามสายได
แตขณะนี้ยังไมมีความชัดเจนในการประเมินวัดผลเพื่อการยายสาย
ขณะนี้ มี ป  ญ หาใหญ ใ นเรื่ อ งการศึ ก ษาของไทยคื อ ค านิ ยมการเป นครู ล ดตํ่ าลงเรือ่ ย ๆ
แนวโนมนีเ้ กิดขึน้ มาหลายสิบปแลว แตไมไดรับการดูแลแกไข ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของผูเ ปนครู
ตํ่ากวาวิชาชีพอื่น ครูจนลง สภาพแวดลอมของชีวติ ตําลง
่ นอกจากนี้ยังมีอีกปญหาที่เพิ่มขึ้นในระยะ
2-3 ปท่ีผา นมาคือ เมื่อครูจํานวนหนึง่ เกษียณอายุราชการออกไป ไมมีการรับครูใหมเขามา ทําใหครูท่ี
มีอยูตองสอนในขนาดหองเรียนทีส่ งู ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเขตเมือง ไดมีความพยายามที่จะเพิ่ม
อัตราครู แตเนื่องจากไมไดกําหนดไวเปนวาระแหงชาติ การดําเนินงานจึงมีปญหาในเชิงปฏิบัติมา
ตลอด
ปญหาเหลานีท้ ําใหหลายพื้นที่ไมสามารถจะมีครูที่เกงได มีการขอยายจากทีห่ นึง่ ไปยังทีอ่ น่ื ที่
ดีกวาอยูต ลอดเวลา
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ดร.จุรียังกลาวถึงระบบอุปถัมภในการบริหารจัดการการศึกษาวาถาไมสามารถแกไขปญหานี้
ได ก็จะไมสามารถแกไขปญหารวมในภาพใหญไดเลย
ยกตัวอยางเชน การจัดสรรครูลงตามเขตตาง ๆ นั้นมีการวิ่งเตนเขาหาผูใหญ แตไมพิจารณา
ความสามารถหรือผลงานทีส่ ามารถวัดไดคอื คุณภาพของนักเรียน
ในประเด็นคุณภาพของเด็กนักเรียนนี้ ดร.อมรวิชชกลาววามีสิ่งดีในระบบการเมืองของ
สหรัฐฯ คือเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ตองการเห็นคุณภาพของนักเรียน จะไมมีการแบงแยกระหวางพรรคการ
เมืองในการพิจารณางบประมาณในรัฐสภา ทั้งสองพรรคลงคะแนนในสิ่งที่คิดวาจะเปนผลดีตอ เด็ก
อเมริกันโดยไมคานึ
ํ งวางบประมาณเรือ่ งนีเ้ สนอโดยพรรคเดโมแครตหรือรีพบั ลิกนั
ดร.อมรวิชชใชคาว
ํ า “เด็กตองนําหนาการเมือง”

การสงเสริมและพัฒนาดานวิทยาศาสตร
แมสหรัฐอเมริกาจะเปนประเทศผูนาในทาง
ํ
Information Technology หรือไอที มีนกั วิทยาศาสตรและนักประดิษฐที่เกง ผลิตสินคาดานนี้สงออกขายทั่วโลก แตการทดสอบวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรในระดับนักเรียนในหมูประเทศที่พัฒนาแลว 20 ประเทศเมื่อเร็ว ๆ นีพ้ บวาเด็ก
อเมริกันเปนที่ 16 ในวิชาวิทยาศาสตรและฟสกิ ส และเปนลําดับที่ 19 ในวิชาคณิตศาสตร
ผลที่ออกมานี้ทําใหพรรคเดโมแครตและอัล กอร ตองกําหนดนโยบายการศึกษาหลายขอที่
ชัดเจนเชนจะเพิ่มจํานวนครูทส่ี อนในวิชาเหลานี้ จะดูแลคุณภาพครูผูสอนใหเขมงวดขึ้น ใหแรงจูงใจ
แกผูที่จบการศึกษาและมาเปนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทั้งในรูปแบบของการใหเงินเพิ่ม
ยกเวนการคืนเงินกูเ พือ่ การศึกษา เปนตน
แตอยางไรก็ตาม ดร.จุรีมีความเห็นวาความกาวหนาของสังคมอเมริกนั และความเจริญทาง
ดานตาง ๆ นั้น ตัง้ อยูบ นปรัชญาทีใ่ หความสําคัญกับสาขาวิชาตาง ๆ ทุกดานตัง้ แตระดับประถมจน
ถึงอุดมศึกษา ในการเรียนนัน้ จะตองเรียนใหมคี วามรูใ นสาขาวิชาตาง ๆ ครบถวน เชนผูที่เรียนทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรก็จะตองเรียนวิชาปรัชญาและศิลปะควบคูไปดวย การเปนนักวิทยา
ศาสตรก็จะเปนผูท ม่ี จี ติ ใจละเอียดออน รักศิลปะ ทําใหไมเปนคนที่จิตใจแหงแลงหรือเอนไปทางหนึ่ง
ทางใดทางเดียว กลาวโดยสรุปคือการใหการศึกษานัน้ จะตองสรางองคความรูค วบคูไ ปกับการสราง
จริยธรรม
ประเทศไทยมีปญ
 หาทีไ่ มแตกตางไปจากสหรัฐฯ ในเรือ่ งการวัดผลการแขงขันความสามารถ
ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน 47 ประเทศกลุม ประเทศทีก่ ําลังพัฒนาดวยกัน มีขอ มูลวาในป
พ.ศ. 2542 เด็กไทยอยูใ นลําดับที่ 46 และนอกจากนีเ้ มือ่ เทียบกับ 5 ประเทศในเอเชียไดแก จีน
ไตหวัน เกาหลี และสิงคโปร ปรากฏวาในชวงพ.ศ. 2538-2542 โดยภาพรวมแลวประเทศไทยอยูใ น
อันดับตํ่ากวาทัง้ 5 ประเทศมาโดยตลอด
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ํ นรายการไดถามวารัฐบาลไทยไดเคยมีนโยบายอยางใดในเรือ่ งนีบ้ า งหรือไม
ดร.อมรวิชชบอกวา ไดมีการดํ าเนินการในระดับกระทรวงแตไมไดรับการบรรจุเปนวาระ
แหงชาติ อาจจะดวยเหตุผลใดก็ตาม รวมทัง้ การพัฒนาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจะตองใช
งบประมาณมาก ตองเพิม่ บุคลากร รวมทัง้ อาจตองมีหอ งแล็ปทันสมัยในทุกตําบล
สิ่งที่เปนหัวใจในการกํ าหนดนโยบายคือฝายการเมืองจะตองมีการผลักดันอยางตอเนื่อง
กฎหมายในเรื่องงบประมาณจะตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐสภา
การเสวนาเพื่ อ วิ เ คราะห น โยบายการศึ ก ษาของสองผู  ส มั ค รแข งขั นชิ งตํ าแหนง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จบลงดวยขอสรุปวา การจัดการศึกษาของชาติจะพัฒนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะตองมีการสนับสนุนจากภาคการเมือง พรรคการเมืองสามารถมีบทบาท
สําคัญยิ่งในการผลักดันเรื่องใด ๆ โดยการกําหนดไวเปนนโยบายของพรรค และเมื่อเขาไป
เปนรัฐบาลก็ดําเนินตามนโยบายนั้น
ผูที่มีความสํ าคัญไมแพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา คือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษา เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบการเมืองทําใหประธานาธิบดีแตงตัง้ บุคคลที่
เหมาะสมขึ้นมาเปนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา โดยเลือกจากบุคคลภายนอกทีไ่ มใชสมาชิกรัฐสภา วิธี
การนี้ทําใหสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถในการบริหารและมีวิสัยทัศนกวางไกลในระบบ
การศึกษามาเปนผูป ฏิบตั ติ ามนโยบายทีพ่ รรคไดวางไวตง้ั แตแขงขันเลือกตัง้
สวนระบบการเมืองของไทยแตกตางออกไป ทีผ่ า นมานัน้ การจัดตัง้ รัฐบาลผสมทําใหพรรคที่
เขามาดูแลกํากับกระทรวงศึกษาอาจจะไมเคยสนใจหรือมีนโยบายการศึกษาในเรือ่ งใด ๆ เลยก็ได
นอกจากนั้น ระบบโควตาในพรรค เชนสส.คนใดคุมสส. ในพรรคไดเทาไรก็จะไดตําแหนงรัฐมนตรี
กระทรวงที่มีความสําคัญลดหลั่นกันลงไป ระบบนีท้ าให
ํ ผทู ม่ี าเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาอาจ
จะไมเคยรูเ รือ่ งหรือสนใจในเรือ่ งการศึกษามากอนเชนกัน
ดร.จุรีเสนอความเห็นวา อยางนอยที่สุดบุคคลที่มาเปนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาจะตองมีใจ
รักในงานดานการศึกษา อาจจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีความคิดสรางสรรคในงานที่
รับผิดชอบ
ดร.อมรวิชชเสนอวา ตองการใหมีกระบวนการพัฒนาวิสัยทัศนทางการศึกษาใหแกนักการ
เมืองรุนใหม เพื่อใหไดมาซึ่งรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติมีความสามารถ พรอมทั้งไดยกตัวอยางริชารด
ไรลีย รัฐมนตรีศกึ ษาของรัฐบาลคลินตันวา จากการเฝาติดตามผลงานพบวาแมจะมีอายุมากแลว
เมื่อเขามารับตําแหนง แตเปนผูท ม่ี พี รอมทัง้ ความรูค วามสามารถ มีวสิ ยั ทัศนกวางไกล มุงมั่นในการ
ทํางาน เห็นไดจากเมือ่ ไปชีแ้ จงงบประมาณเรือ่ งใดก็มกี ารเตรียมพรอมอยางดีเยีย่ ม และยังมีความ
กล าหาญทํ างานในลักษณะที่บุกเบิก ทํ าใหการศึกษาของสหรัฐฯพัฒนาไดมากในชวงอายุของ
รัฐบาลคลินตันทัง้ สองสมัย
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ํ นรายการไดฝากไวใหคดิ คือ มีนโยบายการศึกษาของ
พรรคการเมืองไทยพรรคใดบางทีม่ คี วามคลายคลึงกับนโยบายของพรรครีพบั ลิกนั โดยจอรจ บุช หรือ
พรรคเดโมแครตโดยอัล กอร
ในโอกาสทีม่ กี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปในวันที่ 6 มกราคม2544 นี้ ทุกพรรคตางประกาศนโยบายใน
เรื่องตาง ๆ ทั้งสิ้น การนํานโยบายการศึกษามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับปญหาสถานการณและแนว
ทางการปฏิรูปการเมืองตามกรอบของพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ จึงเปนขัน้ ตอนทีจ่ ะทําตอไปเพือ่ ให
ไดรับรูถ งึ แนวทางทีจ่ ะจัดการศึกษาของฝายพรรคการเมือง

บทที่ 3
วิสัยทัศนนโยบายการศึกษา
ของ
รัฐมนตรีเงา
การเมืองไทยในระยะเวลาที่ผานมามีลักษณะแบบไมกลาเปดเผยตัวบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนง
สําคัญ อาทิรัฐมนตรีในคณะรัฐบาล ซึง่ จะเปนดวยเหตุผลทางการเมืองใดก็ตาม แตสง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ แลวในอดีต
ก็คือหลังจากเลือกตัง้ ผานไปและมีการจัดตัง้ รัฐบาล (ซึ่งที่ผานมาเปนรัฐบาลผสมทั้งสิ้น) พรรคการเมืองที่
รวมรัฐบาลผสมก็จะแบงกระทรวงที่จะบริหารงานกันตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกเขา
สูสภา
แนนอนวาจะตองมีการตอรองกันระหวางพรรคเพื่อใหไดกระทรวงที่ดีที่สุด คําวา กระทรวงที่ดี
ในที่น้ีหมายถึง กระทรวงใหญ มีความสําคัญ สามารถสรางผลงานที่จะมีผลกระทบตอคนจํานวนมาก
มี ขาราชการในสังกั ดเปนจํ านวนมาก กระจายอยูในพื้ นที่ ทั่วประเทศ และประการสุดทาย ไดรับ
งบประมาณประจําปมาก
ดวยเหตุผลประการสุดทายนี้ จึงทํ าใหกระทรวงศึกษาธิการไดพลิกบทบาทขึ้นมาเปนกระทรวง
สําคัญในระยะเวลาไมกี่ป นับตั้งแตงบประมาณประจําปของกระทรวงนีไ้ ดกลายมาเปนสัดสวนทีส่ งู ทีส่ ดุ
ในงบประมาณของทั้งประเทศ แตอยางไรก็ตามดวยสาเหตุที่ยังมีการเมืองภายในพรรคควบคูไปกับการ
เมืองนอกพรรค ส.ส. ทัง้ หลายทีจ่ ะไดรบั การคัดเลือกจากพรรคใหเขามาเปนรัฐมนตรีทง้ั วาการและชวยวา
การนั้น ยังตองอาศัยปจจัยสําคัญอีกบางประการ อาทิเชน มีจานวน
ํ
ส.ส. ในสังกัดเทาไร หรือทีบ่ างทีเรียก
กันวา มีระบบมุงเล็กในมุงใหญ หากมีมากก็มีสิทธิที่จะไดเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสําคัญ หากมีนอ ย
ลงก็ตองเปนรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงไมสําคัญ หรือถามีนอ ยกวานัน้ ก็ตอ งทําหนาทีอ่ น่ื ดังนัน้ ทั้งพรรค
การเมือง ตัว ส.ส. และประชาชน ไมมโี อกาสรูล ว งหนาเลยวาใครจะมาดํารงตําแหนงสําคัญตําแหนงใด
ทั้งนี้ ขึ้นกับการตอรองทั้งระหวางพรรคและภายในพรรคทั้งสิ้น
เหตุการณเชนนีท้ ําใหประชาชนไดรัฐมนตรีที่ไมเคยสนใจในเรื่องของกระทรวงนั้นมากอนเลย เชน
ที่มีคําพูดกันวา “รัฐมนตรีมาฝกงานกับขาราชการประจํา” พอฝกเกือบจะไดดกี ย็ า ยไปทีอ่ น่ื หรือหากโชคดี
กวานั้นทางพรรค ส.ส. ทีเ่ คยเปนขาราชการในกระทรวงนัน้ ก็สง ตัวมาเปนรัฐมนตรี แตจะไดเปนรัฐมนตรี
วาการหรือชวยวาการ และจะไดรบั หนาทีร่ บั ผิดชอบใหดแู ลกรมใดนัน้ มีปจ จัยอืน่ ๆ อีกมากมาย
ในสวนตัวบุคคลที่เปน ส.ส. เองก็ตาม ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องไทยไมนยิ มคนทีโ่ ออวดตัวประกาศ
ลวงหนาวาจะเขามาดูแลกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ จะเห็นไดจากการสัมภาษณผสู มัครรับเลือกตัง้ ทีไ่ ดเปน
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ส.ส. เกือบทุกคนจะพูดเปนเสียงเดียวกันวา “จะใหดํารงตําแหนงอะไรแลวแตพรรคจะเห็นสมควร” ในทาง
หนึ่งดูดีวามีวินัยเชื่อฟงคณะกรรมการบริหารพรรค หรือบางทีก็อาจจะขึ้นกับหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการ
พรรคเพียงหนึ่งหรือสองคนก็ได แตหากมองอีกดานเหมือนกับวา ส.ส. ผูนั้นไมมีบทบาท ไมมีสิ่งใดที่เปน
ความสนใจความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเลย จะใหไปอยูกระทรวงใดก็ไดทั้งสิ้น
เหตุผลเหลานัน้ ทําใหประเทศไทยไดรฐั มนตรีทต่ี อ งมาฝกงานกับขาราชการประจําอีกหรือไม และ
ถาเปนเชนนัน้ จะทําอยางไรจึงจะแกไขใหพนวังวนนี้ได
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดมอบหมายใหสถาบันนโยบายศึกษาทําการวิจยั หา
ทางแกไขปองกันปญหาเหลานัน้ และในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหญที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2544 นี้
สถาบันนโยบายศึกษาไดเสนอแนวทางแกไข คือ เรียกรองใหพรรคการเมืองประกาศวาบุคคลใดจะมาเปน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการคนตอไป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เอื้อตอการเรียกรองขอนี้ เพราะการเลือกตัง้
ครั้งนี้จะมี ส.ส. สองประเภท คือ ส.ส. แบบแบงเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชือ่ เจตนารมณของการมี
ส.ส. สองประเภทเพือ่ ใหแยกระหวางฝายบริหารและนิตบิ ญ
ั ญัติ ส.ส. คนใดทีร่ บั ตําแหนงในฝายบริหาร
คือเปนรัฐมนตรี จะตองพนจากหนาที่ ส.ส. เจตนารมณของการมี ส.ส. แบบบัญชีรายชือ่ ก็เพือ่ ใหบคุ คล
เหลานั้นมาเปนรัฐมนตรีได และใหเลื่อนบุคคลที่อยูในรายชื่อลําดับตอไปเขาไปทําหนาที่นิติบัญญัติใน
สภาแทน
การประกาศรายชื่อผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองจึงมีนัยสําคัญวา บุคคล
เหลานั้นคือกลุมผูที่พรรคเลือกสรรแลววาสามารถจะทําหนาทีบ่ ริหารได และจากปูมหลังของแตละบุคคล
เชน เคยเปนรัฐมนตรีกระทรวงใดมากอน หรือเคยเปนเลขานุการรัฐมนตรี หรือเคยมีบทบาทและผลงานใน
เรื่องใดมา จึงเปนนัยใหคาดการณกนั วาบุคคลนัน้ อาจจะไดรบั การเสนอใหมาเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวง
นั้นๆ หากพรรคไดรบั มอบหมายใหดแู ลกระทรวงนัน้
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีม่ กี ารเลือกตัง้ โดยตรง เชน การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา หรือการเลือกตั้งผูวาฯ กรุงเทพมหานครที่ผานมานี้ ผูสมัครถูกถามวามีวิสัยทัศนและ
นโยบายในเรื่องตางๆ อยางไรบาง เพื่อใหประชาชนไดพิจารณาวา หากเลือกบุคคลผูน น้ั เขาไปและทําตาม
นโยบายทีว่ างไวจะเกิดผลกระทบอยางไรตอประชาชน
ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ พรรคการเมืองตางๆ ไดใหความสําคัญกับการประกาศนโยบายของ
พรรคมากขึ้น ดังเห็นไดจากการซื้อเนื้อที่โฆษณาในหนาหนังสือพิมพเพื่อประกาศนโยบายหลักของพรรค
นอกจากนั้นหลายพรรคโดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคการเมืองใหญ ยังเปดเว็บไซดที่มีขอมูลตางๆ รวมทั้ง
นโยบายของพรรคดวย นอกจากนี้บรรดาสื่อมวลชนก็มสี ว นในการเรียกรองใหประชาชนสนใจในนโยบาย
ของพรรคมากกวาครัง้ ใดๆ ที่ผานมา
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ปญหาเศรษฐกิจที่กาลั
ํ งวิกฤตอยูใ นปจจุบนั ทําใหมกี ารเรียกรองใหพรรคการเมืองประกาศตัว
บุคคลในทีมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิง่ บุคคลทีจ่ ะมาเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงสําคัญ เชน กระทรวง
การคลังและกระทรวงพาณิชย เปนตน
ดวยเหตุนี้เอง สถาบันนโยบายศึกษาจึงไดรณรงคเรียกรองใหพรรคการเมืองตางๆ ประกาศตัว
บุคคลที่จะมาเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการเชนกัน ทั้งนี้เพราะรัฐบาลตอไปมีภาระหนาที่สําคัญ
ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
วิธีการหนึ่ง คือ การเสนอใหพรรคการเมืองสงบุคคลที่มีศักยภาพที่จะเปนรัฐมนตรีมาแสดงวิสัย
ทัศนใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ โดยความรวมมือของรายการ ขอคิดดวยฅน ทางสถานีโทรทัศนชอ ง 9
อ.ส.ม.ท. สถาบันนโยบายศึกษาจึงไดเชิญพรรคการเมืองใหญทง้ั 5 พรรค คือ ประชาธิปต ย ไทยรักไทย
ชาติไทย ชาติพัฒนา และความหวังใหม ใหสง ตัวแทนมากลาวถึงนโยบายและวิสยั ทัศนทางการศึกษาของ
พรรคการเมือง
3 พรรคไดสง ตัวแทนมาดังนี้ คือ
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ตัวแทนพรรคชาติไทย ขณะนัน้ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.วิชัย ตันศิริ ตัวแทนพรรคประชาธิปต ย ขณะนัน้ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ
นายสุขวิช รังสิตพล ตัวแทนพรรคความหวังใหม อดีตรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวแทนพรรคการเมืองทัง้ สามทานไดพูดคุยกับ ดร.เจิมศักดิ์ ปน ทอง ผูด าเนิ
ํ นรายการ ซึ่งสามารถ
จะดูไดจากเทปบันทึกรายการทีอ่ อกอากาศในวันพุธที่ 1 และ 8 พฤศจิกายน 2543 โดยมีขอ สรุปใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้ คือ
นโยบายสําคัญของพรรค
“ โอกาสทางการศึกษา
เด็กเล็กทัง้ หมดตองไดเรียนอนุบาล ตองใชงบประมาณ 8 หมื่นลาน นอกจากทีก่ ระทรวงศึกษาให
อยูแลว ผมตองการใหเด็กทีอ่ ายุ 15 ป จบ ม. 3 แลวมีโอกาสไดเรียนตอ ผูหญิงเรียนพยาบาล บัญชี การ
ตลาด การทองเทีย่ ว สวนผูช ายเรียนเทคนิค เกษตร ชางยนต ชางไฟฟา
คนมีรายไดต่ากว
ํ า 5 พันบาท ตองเรียนฟรี
อยากใหคน 40 ลานคนไดมโี อกาสเรียน”
สุขวิช รังสิตพล
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“ โอกาสทางการศึกษา การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 12 ป ทุกคนตองเขาถึง รัฐจัดใหเปลา
อาชีวะสําคัญมาก ตองเปนระบบทวิภาคี ทัง้ ฝายโรงงานอุตสาหกรรมกับกระทรวงตองรวมมือกัน
ฝกทฤษฎีอยางเดียว ไมมีภาคปฏิบัติไมได
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรเราขาดมาก ถาไมพฒ
ั นาวิทยาศาสตรใหเขมแข็ง ไมมีทางที่จะพัฒนา
เทคโนโลยีได
ตองสรางภูมิคุมกันทางจริยธรรม การใหการศึกษาตองเนนคุณธรรมใหมากขึน้ นําพลังศาสนาเขา
มาชวยใหมากขึน้ ”
วิชัย ตันศิริ
“ สรางโอกาสทางการศึกษาใหสงั คม ผมตองการเห็นการศึกษาทีห่ ลากหลายรูปแบบมากทีส่ ดุ
ผมไมไดคํานึงถึงงบประมาณที่จะตองจายเปนจํานวนมากเพือ่ ดูแลคนเหลานี้
ผมอยากเห็นการใชวิถีชีวิต การนําภูมิปญญาทองถิ่น การศึกษาชีวติ ของคนชนบท สิ่งที่หวงที่สุด
คือการดอยโอกาสของคนในชนบท
สําคัญที่สุด คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษาใหเกิดขึน้ กับชุมชนทัว่ ไป ทัง้ คนในระบบการ
ศึกษา และคนทีอ่ ยูน อกระบบ”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
ผลงานเดนในอดีตของพรรค
“ ผมเปนคนกําหนดใหมกี ารศึกษา 12 ป ใหมกี ารปฏิรปู การศึกษา
ในป 2539 ผมทําโครงการเกษตรเพือ่ ชีวติ ใหลูกของเกษตรกรที่ไมมีเงินเรียนไดเขาไปเรียน กินอยู
ฟรี ให 5,000 บาท ปลูกผัก เลี้ยงเปด เลี้ยงไกไวกินเอง ปนจ้ี บแลว 2 รุน ไดไปทํางานทีอ่ สิ ราเอลเงินเดือน
สองหมื่นหา ปละสามแสน
ชวงผมเขามา วิทยาลัย 45 แหง มีนกั เรียน 2 พันคน เพราะคนไมมีเงินเรียน ตอนนีม้ เี รียน 4-5
หมื่นคน ผมตองการใหไดเรียน 1 ลานคน “
สุขวิช รังสิตพล
“ ผมเปนคนคิดนโยบายใหมเรือ่ งการใหโอกาสกับเด็กดอยโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงาน
อพยพ พอแมเปนแรงงานไปตัดออย ไมมีทะเบียนบาน ลูกตองไดเขาเรียนโดยไมมเี งือ่ นไขใดๆ ทั้งสิ้น พอ
พอแมทํางานเสร็จ มีหลักฐานใหวา เด็กมาเรียนไดกว่ี นั เอาไปตอยอดเรียนทีอ่ น่ื ได
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เด็กที่เกิดตามแหลงสลัม ไมมหี ลักฐานสูตบิ ตั ร ทะเบียนบาน สิ่งเหลานี้ไมใชเรื่องของกระทรวง
ศึกษาธิการ หนาทีข่ องกระทรวงคือทําอยางไรทีจ่ ะไปอุม เด็กเหลานัน้ ใหมาเรียนหนังสือใหได ถาทําไมได
ผมจะใหครูทม่ี ตี ามโรงเรียนตางๆ เดินออกไปสอนเขา”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
“ เรามีโครงการวิทยาศาสตร ตัง้ โรงเรียนวิทยาศาสตรทม่ี หิดลวิทยานุสรณ พัฒนาหลักสูตรตรงนี้
ใหเปนแบบอยางของหลักสูตรใหมเพื่อเผยแพรไปยังโรงเรียนอื่นๆ ประจําจังหวัดทัว่ ประเทศ เราคิดจะ
พัฒนานักวิทยาศาสตรใหทว่ั ประเทศ”
วิชัย ตันศิริ
นโยบายดานการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
“ เราพยายามจะพัฒนาใหมากที่สุด ใหกระทรวงวิทยาศาสตรเขามาชวย สสวท. มีทุนให”
วิชัย ตันศิริ
“ ผมชอบนโยบายของอัล กอร ในการหาเสียงทีบ่ อกวา เด็กทีเ่ รียนสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ถาจบไปเปนครู จะลดดอกเบีย้ และเงินตนทีก่ ไู ปเรียนให”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
“ ถาเราเอาเด็ก 40 ลานคน มาเรียนมัธยมศึกษา การคัดเลือกคนจะดีขน้ึ อาจจะเจอชางเผือก
ในปา”
สุขวิช รังสิตพล
การเรียนรูต ลอดชีวติ
“ อายุ 1-18 ป ไมมีโอกาสเขาระบบการศึกษา ผมไมตอ งการเห็นคนแคลา นหาแสนคน ควรจะมี
สองลานหาแสนคน นีค่ อื นโยบายหลังจากอายุ 18 ป ใหการศึกษาตลอดชีวติ เรียนไดทกุ อยาง”
สุขวิช รังสิตพล
“ การศึกษาตลอดชีวิตคือเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา การศึกษาในระบบจบ ม.6 หรือ
ปริญญาตรีไมพอ เพราะความรูเปลี่ยนแปลงเร็ว ตองผสมผสานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย จัดการศึกษาพืน้ ฐาน 12 ป ใหไดกอน เด็กจบไปแลวสามารถศึกษาหาความรูต ลอดชีวติ ได
สามารถจะทําเปนเทปเผยแพรไดตลอดเวลา

24
เราลมเหลวทางการเมืองเพราะเราใหการศึกษากับผูใหญเปนระบบมากเกินไป เนนจบประถม
มัธยม มากไป ตอไปจะตองเนนอาชีพ การศึกษาของสังคม สรางคานิยมใหม”
วิชัย ตันศิริ
“ เรียนเพื่อใหสามารถรูเ ทาทันกับความเปลีย่ นแปลงของโลกเพือ่ ใหอยูใ นสังคมไดบนขาของตน
เอง พึ่งพาตนเองได ไมสรางปญหาใหสังคม ไมใชเรียนเพือ่ ใหไดปริญญาหรือเพือ่ ไปศึกษาตอ นีเ่ ปน
ปรัชญาของการศึกษาตลอดชีวติ ”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
การกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหแกทองถิ่น
“ เปนความเขาใจผิดที่วา จะโอนไปให อบต. อบต. มีสทิ ธิจดั การศึกษา ขณะเดียวกันกระทรวงก็
มีสิทธิจัด เปนระบบคูข นานกัน”
วิชัย ตันศิริ
“ แบงเขตการศึกษาเปน 400 เขต ใหโรงเรียนเปนนิตบิ คุ คล”
สุขวิช รังสิตพล
“ ทุกคนเปนเจาของการศึกษารวมกัน ชุมชนกับทองถิน่ เปนสวนสําคัญ ทีผ่ า นมาชุมชนกับทองถิน่
มีความรูสึกวาเขาไมไดเปนเจาของการศึกษา สุดแตสว นกลางจะกําหนด เขามีหนาทีป่ ฏิบตั อิ ยางเดียว ผม
อยากใหชุมชนกับทองถิน่ ไดเขามาเปนเจาของจัดการศึกษาจริงๆ แตตอ งอยูบ นความตองการและความ
พรอมของเขา”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
นโยบายดานศาสนาเกี่ยวกับการดูแลพระสงฆที่กระทําผิดวินัย
“ ทําอยางไรจึงจะทําบัตรประจําตัวพระได ใหมปี ระวัตเิ ปนระบบสารสนเทศ กดปบ รูว า เปนใครอยู
ไหน มิเชนนัน้ จะไมสามารถควบคุมได”
สุขวิช รังสิตพล
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“ เรามีพระวิญญาธิการหลายรูปมากมายทีด่ แู ลสงฆ ไดเสนอทาง มส. ใหใบสุทธิมเี ลขของบัตร
ประจําตัวดวย ถามีระบบคอมพิวเตอรออนไลนทกุ วัดจะทําอยางนัน้ ขณะนี้ทาได
ํ แคสง แฟกซไปทุกวัดให
อุปชฌายไดเห็น ที่จริงคดีมีไมมาก แตสะเทือนขวัญ”
วิชัย ตันศิริ
“ พระราชบัญญัติสงฆ กฎของมหาเถรสมาคมมีวางไวดี แตการปฏิบตั ไิ มเปนไปตามนัน้ เรื่องนี้
ตองใหมหาเถรสมาคมพิจารณาวา สิ่งที่ฝายฆราวาสคิดนัน้ ขัดกับสิง่ ทีเ่ คยปฏิบตั หิ รือไม ถาไมขัดเราจะ
ประกาศใชตอ ไป”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
สิ่งที่ไมอยากเห็นมากที่สุดในกระทรวงศึกษาธิการ
“ กระบวนการครูกินครู การใชเงินในการวิง่ เตนโยกยาย เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตําแหนง เปนกระบวนการ
ที่ทําลายและเหนีย่ วรัง้ การพัฒนาครูเปนอยางมาก เปนการทําลายขวัญ กําลังใจ ทําใหเราสูญเสียครูทด่ี ี ที่
มีคุณธรรม”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
“ ผมเศราใจทีป่ ญ
 หาคอรรปั ชัน่ ไมหมดแตมมี ากขึน้ มีการซือ้ ตําแหนง
ไมอยากเห็นครูเปนหนีส้ นิ มาก เรากําลังมีโครงการแกไขปญหาหนีส้ นิ ของครู”
วิชัย ตันศิริ
“ เห็นดวยกับทัง้ สองทาน สมัยผมเปนรัฐมนตรีใหอาจารย 2 ระดับ 6 เลื่อนไปเปนระดับ 7 ทีเดียว
พรอมกันสองแสนหาหมื่นคน เพื่อไมตองจางทําผลงาน เสียคาจางคนละ 2-3 หมื่นบาท เขียนเสร็จก็ไป
กองอยูที่ กค. จะพิจารณาตองมีการหยอดนํ้ามันจึงจะออกมา ทําใหครูเปนหนีส้ นิ ”
สุขวิช รังสิตพล
คุณสมบัติของผูที่จะมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาคนตอไป
“ ตองรอบดาน ไมวาจะเปนความเชี่ยวชาญ ความถนัด ความสนใจ การทุม เทใหกบั การศึกษาใน
ระดับหนึ่งระดับใด รวมทัง้ การบริหารจัดองคกร ไมจําเปนตองเขาใจในปรัชญาการศึกษาลึกซึง้ สําคัญอยู
ที่ความมุงมั่น ความตัง้ ใจ ความทุมเทที่จะบริหารกระทรวงใหมที่จะใหญขึ้นกวาเดิม บุคลากรจะมีมากขึน้
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
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วันนี้พรรคการเมืองเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาแลว คนทีจ่ ะมาเปนรัฐมนตรีจะตองเปน
คนที่สังคมยอมรับ มีวสิ ยั ทัศน เขาใจเรือ่ งระบบการศึกษา
ไมวาประเทศจะอยูใ นภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอยางไร กระทรวงศึกษาธิการจะถูกวางไวในระดับที่
หนึง่ ”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
“ ระบบงบประมาณของกระทรวงศึกษาใหมจะมีเงินนอย กระจายไปยังเขตพืน้ ทีแ่ ละสถานศึกษา
มาก กระทรวงจะไมเกี่ยวในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง คนทีจ่ ะมาเปนรัฐมนตรีตอ งไมคํานึงถึงเงินเปนปจจัย
หลัก ตองการคนที่รักกระทรวงจริง เขาใจในนโยบาย
ไมอยากใหมาเปนรัฐมนตรีโดยอุบตั เิ หตุ ตองศึกษามากอน เคยเลนเรือ่ งการศึกษามานานแลว
เชนเปนประธานคณะกรรมาธิการการศึกษามาแลว เปนตน
อยากใหทกุ พรรคชูประเด็นเรื่องการศึกษา และชูบคุ คลทีค่ วรจะเปนรัฐมนตรี”
วิชัย ตันศิริ
“ อยางนอยตองนํานโยบายของพรรคมาใช รูป ญ
 หา รูวิธีแกไข ที่สาคั
ํ ญตองบริหารเปน บริหารเขา
สูเปาหมาย ไมใชวาสักแตพูด”
สุขวิช รังสิตพล
สํ าหรั บ คุ ณ สมบั ติ ข องรั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารคนใหม นั้ น ดร.รุ  ง แก วแดง
เลขาธิ การสํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาแหงชาติ ที่ อยูในการสนทนาวันนั้นไดใหความเห็นวา
เนื่องจากบุคคลทีจ่ ะมาเปนรัฐมนตรีคนตอไป (หลังการเลือกตัง้ วันที่ 6 มกราคม 2544) จะเปนยุคเริม่ ตน
ของการปฏิรูปการศึกษาทีม่ กี ารรวมสามองคกรเขาดวยกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย
และยังมีงานดานวัฒนธรรมและศาสนา ดังนัน้ รัฐมนตรีจะตองเปนบุคคลทีม่ วี สิ ยั ทัศนเขมแข็ง เพื่อจะได
เปนผูน าํ
นอกจากนั้นรัฐมนตรีจะตองเปนผูที่ทํางานในเชิงนโยบาย แผน มาตรฐานและการจัดสรรงบ
ประมาณ แตไมจาเป
ํ นตองเปนนักปฏิบตั ิ เพราะงานดานปฏิบตั กิ ารจะเริม่ ถูกถายลงไปในระดับทองถิน่
ความเห็นของ ดร.รุง แกวแดง จะตรงกับความเห็นของตัวแทนพรรคการเมืองทานใด ทุกคนคงจะ
มีคําตอบในใจ แตเปนทีน่ า เสียใจวาในวันนัน้ อีกสองพรรคใหญ คือ ไทยรักไทย และชาติพัฒนา ไมไดสง
ตัวแทนมาแสดงวิสัยทัศนและเปดตัวบุคคลในพรรคที่เปนแกนนําในเรื่องการจัดการศึกษา อยางไรก็ตาม
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สถาบันนโยบายศึกษาไดรวบรวมนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองตางๆ ทีป่ ระกาศในครัง้ นี้ เพื่อใหทุก
ทานสามารถรับทราบไดถงึ วิสยั ทัศน นโยบายและโครงการของหลายพรรคดังแสดงไวในบทตอไป

บทที่ 3
วิสัยทัศนนโยบายการศึกษา
ของ
รัฐมนตรีเงา
การเมืองไทยในระยะเวลาที่ผานมามีลักษณะแบบไมกลาเปดเผยตัวบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนง
สําคัญ อาทิรัฐมนตรีในคณะรัฐบาล ซึง่ จะเปนดวยเหตุผลทางการเมืองใดก็ตาม แตสง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ แลวในอดีต
ก็คือหลังจากเลือกตัง้ ผานไปและมีการจัดตัง้ รัฐบาล (ซึ่งที่ผานมาเปนรัฐบาลผสมทั้งสิ้น) พรรคการเมืองที่
รวมรัฐบาลผสมก็จะแบงกระทรวงที่จะบริหารงานกันตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกเขา
สูสภา
แนนอนวาจะตองมีการตอรองกันระหวางพรรคเพื่อใหไดกระทรวงที่ดีที่สุด คําวา กระทรวงที่ดี
ในที่น้ีหมายถึง กระทรวงใหญ มีความสําคัญ สามารถสรางผลงานที่จะมีผลกระทบตอคนจํานวนมาก
มี ขาราชการในสังกั ดเปนจํ านวนมาก กระจายอยูในพื้ นที่ ทั่วประเทศ และประการสุดทาย ไดรับ
งบประมาณประจําปมาก
ดวยเหตุผลประการสุดทายนี้ จึงทํ าใหกระทรวงศึกษาธิการไดพลิกบทบาทขึ้นมาเปนกระทรวง
สําคัญในระยะเวลาไมกี่ป นับตั้งแตงบประมาณประจําปของกระทรวงนีไ้ ดกลายมาเปนสัดสวนทีส่ งู ทีส่ ดุ
ในงบประมาณของทั้งประเทศ แตอยางไรก็ตามดวยสาเหตุที่ยังมีการเมืองภายในพรรคควบคูไปกับการ
เมืองนอกพรรค ส.ส. ทัง้ หลายทีจ่ ะไดรบั การคัดเลือกจากพรรคใหเขามาเปนรัฐมนตรีทง้ั วาการและชวยวา
การนั้น ยังตองอาศัยปจจัยสําคัญอีกบางประการ อาทิเชน มีจานวน
ํ
ส.ส. ในสังกัดเทาไร หรือทีบ่ างทีเรียก
กันวา มีระบบมุงเล็กในมุงใหญ หากมีมากก็มีสิทธิที่จะไดเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสําคัญ หากมีนอ ย
ลงก็ตองเปนรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงไมสําคัญ หรือถามีนอ ยกวานัน้ ก็ตอ งทําหนาทีอ่ น่ื ดังนัน้ ทั้งพรรค
การเมือง ตัว ส.ส. และประชาชน ไมมโี อกาสรูล ว งหนาเลยวาใครจะมาดํารงตําแหนงสําคัญตําแหนงใด
ทั้งนี้ ขึ้นกับการตอรองทั้งระหวางพรรคและภายในพรรคทั้งสิ้น
เหตุการณเชนนีท้ ําใหประชาชนไดรัฐมนตรีที่ไมเคยสนใจในเรื่องของกระทรวงนั้นมากอนเลย เชน
ที่มีคําพูดกันวา “รัฐมนตรีมาฝกงานกับขาราชการประจํา” พอฝกเกือบจะไดดกี ย็ า ยไปทีอ่ น่ื หรือหากโชคดี
กวานั้นทางพรรค ส.ส. ทีเ่ คยเปนขาราชการในกระทรวงนัน้ ก็สง ตัวมาเปนรัฐมนตรี แตจะไดเปนรัฐมนตรี
วาการหรือชวยวาการ และจะไดรบั หนาทีร่ บั ผิดชอบใหดแู ลกรมใดนัน้ มีปจ จัยอืน่ ๆ อีกมากมาย
ในสวนตัวบุคคลที่เปน ส.ส. เองก็ตาม ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องไทยไมนยิ มคนทีโ่ ออวดตัวประกาศ
ลวงหนาวาจะเขามาดูแลกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ จะเห็นไดจากการสัมภาษณผสู มัครรับเลือกตัง้ ทีไ่ ดเปน
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ส.ส. เกือบทุกคนจะพูดเปนเสียงเดียวกันวา “จะใหดํารงตําแหนงอะไรแลวแตพรรคจะเห็นสมควร” ในทาง
หนึ่งดูดีวามีวินัยเชื่อฟงคณะกรรมการบริหารพรรค หรือบางทีก็อาจจะขึ้นกับหัวหนาพรรคหรือเลขาธิการ
พรรคเพียงหนึ่งหรือสองคนก็ได แตหากมองอีกดานเหมือนกับวา ส.ส. ผูนั้นไมมีบทบาท ไมมีสิ่งใดที่เปน
ความสนใจความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเลย จะใหไปอยูกระทรวงใดก็ไดทั้งสิ้น
เหตุผลเหลานัน้ ทําใหประเทศไทยไดรฐั มนตรีทต่ี อ งมาฝกงานกับขาราชการประจําอีกหรือไม และ
ถาเปนเชนนัน้ จะทําอยางไรจึงจะแกไขใหพนวังวนนี้ได
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดมอบหมายใหสถาบันนโยบายศึกษาทําการวิจยั หา
ทางแกไขปองกันปญหาเหลานัน้ และในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหญที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2544 นี้
สถาบันนโยบายศึกษาไดเสนอแนวทางแกไข คือ เรียกรองใหพรรคการเมืองประกาศวาบุคคลใดจะมาเปน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการคนตอไป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เอื้อตอการเรียกรองขอนี้ เพราะการเลือกตัง้
ครั้งนี้จะมี ส.ส. สองประเภท คือ ส.ส. แบบแบงเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชือ่ เจตนารมณของการมี
ส.ส. สองประเภทเพือ่ ใหแยกระหวางฝายบริหารและนิตบิ ญ
ั ญัติ ส.ส. คนใดทีร่ บั ตําแหนงในฝายบริหาร
คือเปนรัฐมนตรี จะตองพนจากหนาที่ ส.ส. เจตนารมณของการมี ส.ส. แบบบัญชีรายชือ่ ก็เพือ่ ใหบคุ คล
เหลานั้นมาเปนรัฐมนตรีได และใหเลื่อนบุคคลที่อยูในรายชื่อลําดับตอไปเขาไปทําหนาที่นิติบัญญัติใน
สภาแทน
การประกาศรายชื่อผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองจึงมีนัยสําคัญวา บุคคล
เหลานั้นคือกลุมผูที่พรรคเลือกสรรแลววาสามารถจะทําหนาทีบ่ ริหารได และจากปูมหลังของแตละบุคคล
เชน เคยเปนรัฐมนตรีกระทรวงใดมากอน หรือเคยเปนเลขานุการรัฐมนตรี หรือเคยมีบทบาทและผลงานใน
เรื่องใดมา จึงเปนนัยใหคาดการณกนั วาบุคคลนัน้ อาจจะไดรบั การเสนอใหมาเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวง
นั้นๆ หากพรรคไดรบั มอบหมายใหดแู ลกระทรวงนัน้
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีม่ กี ารเลือกตัง้ โดยตรง เชน การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา หรือการเลือกตั้งผูวาฯ กรุงเทพมหานครที่ผานมานี้ ผูสมัครถูกถามวามีวิสัยทัศนและ
นโยบายในเรื่องตางๆ อยางไรบาง เพื่อใหประชาชนไดพิจารณาวา หากเลือกบุคคลผูน น้ั เขาไปและทําตาม
นโยบายทีว่ างไวจะเกิดผลกระทบอยางไรตอประชาชน
ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ พรรคการเมืองตางๆ ไดใหความสําคัญกับการประกาศนโยบายของ
พรรคมากขึ้น ดังเห็นไดจากการซื้อเนื้อที่โฆษณาในหนาหนังสือพิมพเพื่อประกาศนโยบายหลักของพรรค
นอกจากนั้นหลายพรรคโดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคการเมืองใหญ ยังเปดเว็บไซดที่มีขอมูลตางๆ รวมทั้ง
นโยบายของพรรคดวย นอกจากนี้บรรดาสื่อมวลชนก็มสี ว นในการเรียกรองใหประชาชนสนใจในนโยบาย
ของพรรคมากกวาครัง้ ใดๆ ที่ผานมา
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ปญหาเศรษฐกิจที่กาลั
ํ งวิกฤตอยูใ นปจจุบนั ทําใหมกี ารเรียกรองใหพรรคการเมืองประกาศตัว
บุคคลในทีมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิง่ บุคคลทีจ่ ะมาเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงสําคัญ เชน กระทรวง
การคลังและกระทรวงพาณิชย เปนตน
ดวยเหตุนี้เอง สถาบันนโยบายศึกษาจึงไดรณรงคเรียกรองใหพรรคการเมืองตางๆ ประกาศตัว
บุคคลที่จะมาเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการเชนกัน ทั้งนี้เพราะรัฐบาลตอไปมีภาระหนาที่สําคัญ
ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
วิธีการหนึ่ง คือ การเสนอใหพรรคการเมืองสงบุคคลที่มีศักยภาพที่จะเปนรัฐมนตรีมาแสดงวิสัย
ทัศนใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ โดยความรวมมือของรายการ ขอคิดดวยฅน ทางสถานีโทรทัศนชอ ง 9
อ.ส.ม.ท. สถาบันนโยบายศึกษาจึงไดเชิญพรรคการเมืองใหญทง้ั 5 พรรค คือ ประชาธิปต ย ไทยรักไทย
ชาติไทย ชาติพัฒนา และความหวังใหม ใหสง ตัวแทนมากลาวถึงนโยบายและวิสยั ทัศนทางการศึกษาของ
พรรคการเมือง
3 พรรคไดสง ตัวแทนมาดังนี้ คือ
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ตัวแทนพรรคชาติไทย ขณะนัน้ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.วิชัย ตันศิริ ตัวแทนพรรคประชาธิปต ย ขณะนัน้ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ
นายสุขวิช รังสิตพล ตัวแทนพรรคความหวังใหม อดีตรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวแทนพรรคการเมืองทัง้ สามทานไดพูดคุยกับ ดร.เจิมศักดิ์ ปน ทอง ผูด าเนิ
ํ นรายการ ซึ่งสามารถ
จะดูไดจากเทปบันทึกรายการทีอ่ อกอากาศในวันพุธที่ 1 และ 8 พฤศจิกายน 2543 โดยมีขอ สรุปใน
ประเด็นตางๆ ดังนี้ คือ
นโยบายสําคัญของพรรค
“ โอกาสทางการศึกษา
เด็กเล็กทัง้ หมดตองไดเรียนอนุบาล ตองใชงบประมาณ 8 หมื่นลาน นอกจากทีก่ ระทรวงศึกษาให
อยูแลว ผมตองการใหเด็กทีอ่ ายุ 15 ป จบ ม. 3 แลวมีโอกาสไดเรียนตอ ผูหญิงเรียนพยาบาล บัญชี การ
ตลาด การทองเทีย่ ว สวนผูช ายเรียนเทคนิค เกษตร ชางยนต ชางไฟฟา
คนมีรายไดต่ากว
ํ า 5 พันบาท ตองเรียนฟรี
อยากใหคน 40 ลานคนไดมโี อกาสเรียน”
สุขวิช รังสิตพล
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“ โอกาสทางการศึกษา การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 12 ป ทุกคนตองเขาถึง รัฐจัดใหเปลา
อาชีวะสําคัญมาก ตองเปนระบบทวิภาคี ทัง้ ฝายโรงงานอุตสาหกรรมกับกระทรวงตองรวมมือกัน
ฝกทฤษฎีอยางเดียว ไมมีภาคปฏิบัติไมได
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรเราขาดมาก ถาไมพฒ
ั นาวิทยาศาสตรใหเขมแข็ง ไมมีทางที่จะพัฒนา
เทคโนโลยีได
ตองสรางภูมิคุมกันทางจริยธรรม การใหการศึกษาตองเนนคุณธรรมใหมากขึน้ นําพลังศาสนาเขา
มาชวยใหมากขึน้ ”
วิชัย ตันศิริ
“ สรางโอกาสทางการศึกษาใหสงั คม ผมตองการเห็นการศึกษาทีห่ ลากหลายรูปแบบมากทีส่ ดุ
ผมไมไดคํานึงถึงงบประมาณที่จะตองจายเปนจํานวนมากเพือ่ ดูแลคนเหลานี้
ผมอยากเห็นการใชวิถีชีวิต การนําภูมิปญญาทองถิ่น การศึกษาชีวติ ของคนชนบท สิ่งที่หวงที่สุด
คือการดอยโอกาสของคนในชนบท
สําคัญที่สุด คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษาใหเกิดขึน้ กับชุมชนทัว่ ไป ทัง้ คนในระบบการ
ศึกษา และคนทีอ่ ยูน อกระบบ”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
ผลงานเดนในอดีตของพรรค
“ ผมเปนคนกําหนดใหมกี ารศึกษา 12 ป ใหมกี ารปฏิรปู การศึกษา
ในป 2539 ผมทําโครงการเกษตรเพือ่ ชีวติ ใหลูกของเกษตรกรที่ไมมีเงินเรียนไดเขาไปเรียน กินอยู
ฟรี ให 5,000 บาท ปลูกผัก เลี้ยงเปด เลี้ยงไกไวกินเอง ปนจ้ี บแลว 2 รุน ไดไปทํางานทีอ่ สิ ราเอลเงินเดือน
สองหมื่นหา ปละสามแสน
ชวงผมเขามา วิทยาลัย 45 แหง มีนกั เรียน 2 พันคน เพราะคนไมมีเงินเรียน ตอนนีม้ เี รียน 4-5
หมื่นคน ผมตองการใหไดเรียน 1 ลานคน “
สุขวิช รังสิตพล
“ ผมเปนคนคิดนโยบายใหมเรือ่ งการใหโอกาสกับเด็กดอยโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงาน
อพยพ พอแมเปนแรงงานไปตัดออย ไมมีทะเบียนบาน ลูกตองไดเขาเรียนโดยไมมเี งือ่ นไขใดๆ ทั้งสิ้น พอ
พอแมทํางานเสร็จ มีหลักฐานใหวา เด็กมาเรียนไดกว่ี นั เอาไปตอยอดเรียนทีอ่ น่ื ได
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เด็กที่เกิดตามแหลงสลัม ไมมหี ลักฐานสูตบิ ตั ร ทะเบียนบาน สิ่งเหลานี้ไมใชเรื่องของกระทรวง
ศึกษาธิการ หนาทีข่ องกระทรวงคือทําอยางไรทีจ่ ะไปอุม เด็กเหลานัน้ ใหมาเรียนหนังสือใหได ถาทําไมได
ผมจะใหครูทม่ี ตี ามโรงเรียนตางๆ เดินออกไปสอนเขา”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
“ เรามีโครงการวิทยาศาสตร ตัง้ โรงเรียนวิทยาศาสตรทม่ี หิดลวิทยานุสรณ พัฒนาหลักสูตรตรงนี้
ใหเปนแบบอยางของหลักสูตรใหมเพื่อเผยแพรไปยังโรงเรียนอื่นๆ ประจําจังหวัดทัว่ ประเทศ เราคิดจะ
พัฒนานักวิทยาศาสตรใหทว่ั ประเทศ”
วิชัย ตันศิริ
นโยบายดานการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
“ เราพยายามจะพัฒนาใหมากที่สุด ใหกระทรวงวิทยาศาสตรเขามาชวย สสวท. มีทุนให”
วิชัย ตันศิริ
“ ผมชอบนโยบายของอัล กอร ในการหาเสียงทีบ่ อกวา เด็กทีเ่ รียนสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ถาจบไปเปนครู จะลดดอกเบีย้ และเงินตนทีก่ ไู ปเรียนให”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
“ ถาเราเอาเด็ก 40 ลานคน มาเรียนมัธยมศึกษา การคัดเลือกคนจะดีขน้ึ อาจจะเจอชางเผือก
ในปา”
สุขวิช รังสิตพล
การเรียนรูต ลอดชีวติ
“ อายุ 1-18 ป ไมมีโอกาสเขาระบบการศึกษา ผมไมตอ งการเห็นคนแคลา นหาแสนคน ควรจะมี
สองลานหาแสนคน นีค่ อื นโยบายหลังจากอายุ 18 ป ใหการศึกษาตลอดชีวติ เรียนไดทกุ อยาง”
สุขวิช รังสิตพล
“ การศึกษาตลอดชีวิตคือเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา การศึกษาในระบบจบ ม.6 หรือ
ปริญญาตรีไมพอ เพราะความรูเปลี่ยนแปลงเร็ว ตองผสมผสานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย จัดการศึกษาพืน้ ฐาน 12 ป ใหไดกอน เด็กจบไปแลวสามารถศึกษาหาความรูต ลอดชีวติ ได
สามารถจะทําเปนเทปเผยแพรไดตลอดเวลา
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เราลมเหลวทางการเมืองเพราะเราใหการศึกษากับผูใหญเปนระบบมากเกินไป เนนจบประถม
มัธยม มากไป ตอไปจะตองเนนอาชีพ การศึกษาของสังคม สรางคานิยมใหม”
วิชัย ตันศิริ
“ เรียนเพื่อใหสามารถรูเ ทาทันกับความเปลีย่ นแปลงของโลกเพือ่ ใหอยูใ นสังคมไดบนขาของตน
เอง พึ่งพาตนเองได ไมสรางปญหาใหสังคม ไมใชเรียนเพือ่ ใหไดปริญญาหรือเพือ่ ไปศึกษาตอ นีเ่ ปน
ปรัชญาของการศึกษาตลอดชีวติ ”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
การกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหแกทองถิ่น
“ เปนความเขาใจผิดที่วา จะโอนไปให อบต. อบต. มีสทิ ธิจดั การศึกษา ขณะเดียวกันกระทรวงก็
มีสิทธิจัด เปนระบบคูข นานกัน”
วิชัย ตันศิริ
“ แบงเขตการศึกษาเปน 400 เขต ใหโรงเรียนเปนนิตบิ คุ คล”
สุขวิช รังสิตพล
“ ทุกคนเปนเจาของการศึกษารวมกัน ชุมชนกับทองถิน่ เปนสวนสําคัญ ทีผ่ า นมาชุมชนกับทองถิน่
มีความรูสึกวาเขาไมไดเปนเจาของการศึกษา สุดแตสว นกลางจะกําหนด เขามีหนาทีป่ ฏิบตั อิ ยางเดียว ผม
อยากใหชุมชนกับทองถิน่ ไดเขามาเปนเจาของจัดการศึกษาจริงๆ แตตอ งอยูบ นความตองการและความ
พรอมของเขา”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
นโยบายดานศาสนาเกี่ยวกับการดูแลพระสงฆที่กระทําผิดวินัย
“ ทําอยางไรจึงจะทําบัตรประจําตัวพระได ใหมปี ระวัตเิ ปนระบบสารสนเทศ กดปบ รูว า เปนใครอยู
ไหน มิเชนนัน้ จะไมสามารถควบคุมได”
สุขวิช รังสิตพล
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“ เรามีพระวิญญาธิการหลายรูปมากมายทีด่ แู ลสงฆ ไดเสนอทาง มส. ใหใบสุทธิมเี ลขของบัตร
ประจําตัวดวย ถามีระบบคอมพิวเตอรออนไลนทกุ วัดจะทําอยางนัน้ ขณะนี้ทาได
ํ แคสง แฟกซไปทุกวัดให
อุปชฌายไดเห็น ที่จริงคดีมีไมมาก แตสะเทือนขวัญ”
วิชัย ตันศิริ
“ พระราชบัญญัติสงฆ กฎของมหาเถรสมาคมมีวางไวดี แตการปฏิบตั ไิ มเปนไปตามนัน้ เรื่องนี้
ตองใหมหาเถรสมาคมพิจารณาวา สิ่งที่ฝายฆราวาสคิดนัน้ ขัดกับสิง่ ทีเ่ คยปฏิบตั หิ รือไม ถาไมขัดเราจะ
ประกาศใชตอ ไป”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
สิ่งที่ไมอยากเห็นมากที่สุดในกระทรวงศึกษาธิการ
“ กระบวนการครูกินครู การใชเงินในการวิง่ เตนโยกยาย เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตําแหนง เปนกระบวนการ
ที่ทําลายและเหนีย่ วรัง้ การพัฒนาครูเปนอยางมาก เปนการทําลายขวัญ กําลังใจ ทําใหเราสูญเสียครูทด่ี ี ที่
มีคุณธรรม”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
“ ผมเศราใจทีป่ ญ
 หาคอรรปั ชัน่ ไมหมดแตมมี ากขึน้ มีการซือ้ ตําแหนง
ไมอยากเห็นครูเปนหนีส้ นิ มาก เรากําลังมีโครงการแกไขปญหาหนีส้ นิ ของครู”
วิชัย ตันศิริ
“ เห็นดวยกับทัง้ สองทาน สมัยผมเปนรัฐมนตรีใหอาจารย 2 ระดับ 6 เลื่อนไปเปนระดับ 7 ทีเดียว
พรอมกันสองแสนหาหมื่นคน เพื่อไมตองจางทําผลงาน เสียคาจางคนละ 2-3 หมื่นบาท เขียนเสร็จก็ไป
กองอยูที่ กค. จะพิจารณาตองมีการหยอดนํ้ามันจึงจะออกมา ทําใหครูเปนหนีส้ นิ ”
สุขวิช รังสิตพล
คุณสมบัติของผูที่จะมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาคนตอไป
“ ตองรอบดาน ไมวาจะเปนความเชี่ยวชาญ ความถนัด ความสนใจ การทุม เทใหกบั การศึกษาใน
ระดับหนึ่งระดับใด รวมทัง้ การบริหารจัดองคกร ไมจําเปนตองเขาใจในปรัชญาการศึกษาลึกซึง้ สําคัญอยู
ที่ความมุงมั่น ความตัง้ ใจ ความทุมเทที่จะบริหารกระทรวงใหมที่จะใหญขึ้นกวาเดิม บุคลากรจะมีมากขึน้
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
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วันนี้พรรคการเมืองเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาแลว คนทีจ่ ะมาเปนรัฐมนตรีจะตองเปน
คนที่สังคมยอมรับ มีวสิ ยั ทัศน เขาใจเรือ่ งระบบการศึกษา
ไมวาประเทศจะอยูใ นภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอยางไร กระทรวงศึกษาธิการจะถูกวางไวในระดับที่
หนึง่ ”
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
“ ระบบงบประมาณของกระทรวงศึกษาใหมจะมีเงินนอย กระจายไปยังเขตพืน้ ทีแ่ ละสถานศึกษา
มาก กระทรวงจะไมเกี่ยวในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง คนทีจ่ ะมาเปนรัฐมนตรีตอ งไมคํานึงถึงเงินเปนปจจัย
หลัก ตองการคนที่รักกระทรวงจริง เขาใจในนโยบาย
ไมอยากใหมาเปนรัฐมนตรีโดยอุบตั เิ หตุ ตองศึกษามากอน เคยเลนเรือ่ งการศึกษามานานแลว
เชนเปนประธานคณะกรรมาธิการการศึกษามาแลว เปนตน
อยากใหทกุ พรรคชูประเด็นเรื่องการศึกษา และชูบคุ คลทีค่ วรจะเปนรัฐมนตรี”
วิชัย ตันศิริ
“ อยางนอยตองนํานโยบายของพรรคมาใช รูป ญ
 หา รูวิธีแกไข ที่สาคั
ํ ญตองบริหารเปน บริหารเขา
สูเปาหมาย ไมใชวาสักแตพูด”
สุขวิช รังสิตพล
สํ าหรั บ คุ ณ สมบั ติ ข องรั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารคนใหม นั้ น ดร.รุ  ง แก วแดง
เลขาธิ การสํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาแหงชาติ ที่ อยูในการสนทนาวันนั้นไดใหความเห็นวา
เนื่องจากบุคคลทีจ่ ะมาเปนรัฐมนตรีคนตอไป (หลังการเลือกตัง้ วันที่ 6 มกราคม 2544) จะเปนยุคเริม่ ตน
ของการปฏิรูปการศึกษาทีม่ กี ารรวมสามองคกรเขาดวยกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย
และยังมีงานดานวัฒนธรรมและศาสนา ดังนัน้ รัฐมนตรีจะตองเปนบุคคลทีม่ วี สิ ยั ทัศนเขมแข็ง เพื่อจะได
เปนผูน าํ
นอกจากนั้นรัฐมนตรีจะตองเปนผูที่ทํางานในเชิงนโยบาย แผน มาตรฐานและการจัดสรรงบ
ประมาณ แตไมจาเป
ํ นตองเปนนักปฏิบตั ิ เพราะงานดานปฏิบตั กิ ารจะเริม่ ถูกถายลงไปในระดับทองถิน่
ความเห็นของ ดร.รุง แกวแดง จะตรงกับความเห็นของตัวแทนพรรคการเมืองทานใด ทุกคนคงจะ
มีคําตอบในใจ แตเปนทีน่ า เสียใจวาในวันนัน้ อีกสองพรรคใหญ คือ ไทยรักไทย และชาติพัฒนา ไมไดสง
ตัวแทนมาแสดงวิสัยทัศนและเปดตัวบุคคลในพรรคที่เปนแกนนําในเรื่องการจัดการศึกษา อยางไรก็ตาม
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สถาบันนโยบายศึกษาไดรวบรวมนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองตางๆ ทีป่ ระกาศในครัง้ นี้ เพื่อใหทุก
ทานสามารถรับทราบไดถงึ วิสยั ทัศน นโยบายและโครงการของหลายพรรคดังแสดงไวในบทตอไป

บทที่ 4
ขอคิดเห็นของตัวแทนนักเรียน ครู และผูป กครอง
ในประเด็นตางๆ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาจะไมสามารถบรรลุเปาหมายไดหากไมมีนักเรียน ครู และผูปกครอง
เขารวมในกระบวนการ ความคิดเห็นของบุคคลกลุมนี้สมควรที่จะไดรับการสดับตรับฟงเพื่อนํ าไป
วิเคราะห แตการรวบรวมขอคิดเห็นจากบุคคลจํ านวนมากไมอาจจะกระทําไดภายในเวลาอันจํ ากัด
ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่สามารถจะรับฟงไดในระดับหนึ่ง การคัดเลือกตัวบุคคลเพือ่ ใหขอ คิดเห็นจึงเปน
แนวทางที่เหมาะสมที่สุด
อาจารยชอทิพย ตระกูลสวางภพ ไดรับคัดเลือกใหเปนครูตน แบบในสาขาวิชาชีววิทยา ในป
พ.ศ. 2542 ปจจุบันสอนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนครูทม่ี คี วามคิดเปดกวาง ยอมรับการแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลอื่น แมวาจะเปนเพียงนักเรียนคนหนึ่งในชั้นเรียน จัดวาเปนครูทจ่ี ดั การเรียนการ
สอนโดยเนนทีเ่ ด็กเปนศูนยกลาง
นายนิพัฒน ภัทรธิติ เปนผูป กครองทีเ่ ห็นความสําคัญของความสัมพันธระหวางผูป กครองและ
โรงเรียน ไดเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนของบุตรทัง้ สองคนเสมอ และยังไดเสนอขอคิดทีเ่ ปนประโยชนท่ี
จะพัฒนาใหโรงเรียนและบานมีความเปนหนึง่ เดียวกัน
น.ส.ออมฤทัย นิ่มประมุข นักเรียนชัน้ ม.6 โรงเรียนสายนํ้าผึ้ง เปนตัวอยางของนักเรียนทีม่ คี วาม
เปนผูนํา ทํากิจกรรมนอกเวลา และมีความคิดเห็นในเรือ่ งตางๆ อยางกวางขวาง
ด.ช.ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ นักเรียนชัน้ ม.3 โรงเรียนเซนตคาเบรียล เปนผูเ ขียนหนังสือเรือ่ ง
“การปฏิรูปการศึกษาในมุมมองของเด็กไทย” ที่สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดนําไป
ตีพิมพเผยแพร และทศพลยังมีความคิดเห็นในเรือ่ งอืน่ ๆ ทีล่ กึ ซึง้ เกินกวาอายุ
ทั้งสี่คนไดรวมกันแสดงความเห็นในเรื่องตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษาไวอยางนาสนใจดังนี้ คือ
ครูในฝน
“เปนคนที่เด็กเขาหาปรึกษาไดทกุ เวลา ยิม้ แยม มีไมตรีจิต คุยดวยแลวสบายใจ แมตอนไมสอน
เขาไปคุยดวยแลวสบายใจ อยากจะเรียนดวย คือ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีคณ
ุ ธรรมควบคูก นั ไปดวย
ครูในฝนจะตองยอมรับทั้งเด็กเรียนเกงและเด็กเรียนไมเกง คือ ครูเปนผูค น หาอัจฉริยะในตัวเด็ก
ทุกคน เพราะเด็กทุกคนมีความตัง้ ใจเรียน แตทไ่ี มแสดงออกอาจจะเปนเพราะยังไมมโี อกาส หรือ
กลัวที่จะแสดงออก หรือไมชิน ครูควรเปนทัง้ เพือ่ นทัง้ อาจารย”
ออมฤทัย นิ่มประมุข
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“เวลาครูมาเขาหอง โดยเฉพาะในชัว่ โมงแรกหรือคาบแรกของวิชาตางๆ ครูควรจะสามารถ
สรางศรัทธาในวิชานัน้ ๆ ได โดยเฉพาะวิชาทีท่ กุ คนคิดวานาเบือ่ เชน สังคม ภาษาไทย เปนตน”
ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ
“ขอแรกตองมีความจริงใจ ขอสองตองมีความตั้งใจทีจ่ ะเปนครู อาจจะไมชอบมากอนก็ได แต
เปนแลวตองตัง้ ใจทําใหดที ส่ี ดุ มีจิตวิญญาณของการเปนครู มีคณ
ุ ธรรม ซือ่ ตรงและยุตธิ รรม
ที่สําคัญคือ ตองรับฟงเด็ก
ครูที่จริงใจ มีความยุตธิ รรม มีคุณธรรม เด็กจะเขาหา
(การคนหาอัจฉริยะในตัวเด็ก) ใหกาลั
ํ งใจและชื่นชมเขา ทําใหเขาเชือ่ มัน่ ในตัวเอง ครัง้ แรกเขา
อาจจะทําขอสอบไมไดดี ครัง้ ตอไปดีขน้ึ ไดคะแนนมากขึน้ ก็แสดงความชื่นชมใหเขารู
ครูตองมีจิตสํานึกทีด่ ตี อ สังคม ผูป กครองวางใจสงลูกมาเรียนกับเรา เราจะทําลายเด็กหรือจะ
สรางเด็ก
ปญหาของระบบ คือ ชั้น ม.ปลาย มีเด็กถึง 50 คนตอหอง มากเกินไปสําหรับหองเรียน ครูไม
สามารถจะดูแลไดทว่ั ถึง ถา (ครูคนหนึง่ ) สอน 4 หองมีนกั เรียน 200 คน แคจาชื
ํ ่อก็ไมไหวแลว”
ชอทิพย ตระกูลสวางภพ
“ครูมีแรงกดดันมาก เชน เรือ่ งความคาดหวัง ปจจัยเศรษฐกิจ แนวทาง (การเรียนการสอน)
ใหมๆ เชน นักเรียนเปนศูนยกลาง ครูตอ งแบกรับทุกอยาง
การพัฒนาพรสวรรคเด็ก ไมใชหนาทีข่ องครูฝา ยเดียว ผูป กครองคือคนสําคัญ เพราะความ
สามารถพิเศษหลายดาน เชน ดนตรี ศิลปะ ภาษา กีฬา ฯลฯ คนพบตัง้ แตกอ นเขาอนุบาล ผูป กครอง
เปนผูริเริ่ม หนาที่นี้ละเลยไมได”
นิพฒ
ั น ภัทรธิติ
การลงโทษเด็ก
“ตีได รักวัวใหผูก รักลูกใหตี แตตอ งมีเหตุผล ทีก่ ระทรวงศึกษาบอกวาหามตีเด็กบางครัง้ ก็ใชไม
ไดผลกับเด็กทุกๆ คน บางคนตองตี เพียงแตเราตองสรางระบบไมใหครูตเี กินกวาเหตุหรือใชอารมณใน
การตีมากเกินไป...ตองใชทั้งพระเดชและพระคุณ
(ถาถูกตีหนาเสาธง) คงจะอาย คิดวาสวนใหญกค็ งจะอายเหมือนกัน เพราะเหมือนการประจาน
เล็กๆ วาคุณทําผิดนะ แตบางครัง้ ก็จาเป
ํ น
ควรมีลําดับขั้นการลงโทษ ถาเกิดครั้งแรกแลวตีหนาเสาธงเลยผมวาทําเกินไป แตถา เปนครัง้
ที่สี่หรือหา บางทีก็จําเปน เพราะวาคนเราแตกตางกัน บางคนถูกตีในหองหรือพูดจาตักเตือนก็รเู รือ่ ง
บาง
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คนก็ไมรูเรื่อง เพราะฉะนัน้ ขึน้ กับวาเปนการทําผิดครัง้ ทีเ่ ทาไร ทําผิดแลวรับสารภาพหรือไม
ถาสารภาพ ผมคิดวาควรไดรบั การลดหยอนบาง ไมเชนนั้นตอไปจะมองวาไมสารภาพดีกวา”
ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ
“คนเราทําผิดแลวไมมีใครไมรูตัว สักพักหนึง่ ตองรูว า ทําอะไรลงไป แตชว งนัน้ เปนชวงทีจ่ ติ ใจ
บริสุทธิ์
การตีหนาเสาธงไมไดชวยใหอะไรดีขึ้นเลย ทํารายจิตใจมากกวา”
ออมฤทัย นิ่มประมุข
“จริงๆ เด็กมีสัญชาติญาณวาที่ดุเพราะรักหรือเพราะอารมณ ...เรือ่ งไมเรียวนัน้ เปนประเด็นทีถ่ ก
เถียงกัน ผมเชือ่ วาจะตองมีกลไก แมกระทัง่ บริษทั หรือประเทศก็จะตองมีกฎหมายเพือ่ ปกครอง
ประเด็นสําคัญอยูวากลไกยุติธรรมพอไหม ถาเปนการทําผิดครัง้ ทีส่ ห่ี า ผมมองวาเปนความผิด
ของผูปกครองทีป่ ลอยมาตัง้ แตครัง้ ทีห่ นึง่ ถึงสีไ่ ดอยางไร”
นิพฒ
ั น ภัทรธิติ
“ตั้งแตรับราชการมาเคยตีเด็ก ม.ปลาย สองคนในชีวติ ...มีเงื่อนไขตกลงกัน ถาทําแบบนีแ้ ลวครู
ตองตีนะ เมื่อทําผิดกฎกติกามารยาท ครูจะลงโทษเธอ...ไมไดตเี พราะโกรธ และเด็กทีถ่ กู ตีไมเคยทําผิด
มากอนเลย แตตอ งตีเพราะนัน่ คือ คําพูดที่เราพูดออกไปแลว เราตีเพือ่ ใหเขารู สิ่งที่เด็กตองการคือบอก
ใหรูวาเขาผิดอะไร”
ชอทิพย ตระกูลสวางภพ
ครูเปนตัวอยางใหแกเด็ก
“ครูเปนตนแบบที่เด็กจะซึมซับเหมือนอยางฟองนํา้ ...ทําตัวเปนตนแบบทีไ่ มดี เด็กก็จะเอาไป...
เปนเด็กกาวราว
(ครูส่ังใหคน ควา) ครูตอ งทําดวย ถาครูส่ังใหไปคนหนังสือในหองสมุดแตครูนง่ั อยูใ นหองเรียน
เด็กจะคิดวาทําไมอาจารยไมมากับเรา เพราะอาจารยตอ งเปนผูน าเรา
ํ และเปนผูที่พึ่งของเราดวย
(ถาอาจารยคนแลว รูแลว และสั่งใหเด็กทํา) รับได แตอาจารยตอ งมาใหเห็นหนาบาง มาเปนที่
ปรึกษา เพราะมัน่ ใจวาทุกคนตองมีปญ
 หาแนนอน”
ออมฤทัย นิ่มประมุข
การเรียนทีใ่ หเด็กเปนศูนยกลาง
“เรื่องที่จะสอนหรือใหเด็กคน ครูตอ งมีขอ มูลมากอยูก อ น เราตองรูข อ มูลแลวจึงใหเขาคนควา
การทํารายงานไมไดหมายความวาไปลอกมาทั้งหมด แลวเราเตรียมกิจกรรมใหเด็ก จบแลวเด็กจะได
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ประมวล ...ความรูบางอยางเราก็ไมรูมากอน เราก็บอกเราไมรู เราก็เรียนรูจ ากเด็ก อันนีเ้ ปนการแลก
เปลี่ยนความรูร ะหวางครูกบั เด็ก”
ชอทิพย ตระกูลสวางภพ
หลักสูตร
“หลักสูตรเปนแคแนวทางกวางๆ หนังสือก็เปนแคแนวทางกวางๆ ทีจ่ ะทําใหเรามีแนวทางในการ
ศึกษา อยางนอยก็ไมหลงทาง เพราะถาไมมีอะไรมากําหนดเลยก็คดิ อะไรไมไดเลย ฉะนั้นตองมีมาตร
ฐาน แตขณะเดียวกันตองยืดหยุน ได โดยเฉพาะอยางยิง่ วิชาสังคมศึกษา จริงๆ เนือ้ หาขอบขายกวาง
ขวางมากจริงๆ ไมตองมีหนังสือก็ได เรียนจากเหตุการณปจ จุบนั แลวเชือ่ มโยงไปหาองคความรู หรือ
เรียนรูแลวเชื่อมโยงไปหาเหตุการณปจจุบัน จะทําใหรสู กึ วาเรียนแลวเอาไปใชไดในชีวติ จริง
ผมเชื่อวาเด็กทุกคนสนใจขาวสารบานเมือง ผมคิดวาหลายคนฟงขาวแลวไมรูเรื่อง ไมเขาใจ
รูสึกอึดอัด อยากจะไปอานตอ อยากจะไปถามครูวา แปลวาอะไร แตมีสิ่งที่ทําใหทําอยางนัน้ ไมได เชน
กํ าหนดวาเรียนตั้งแตแปดโมงเชาถึงบายสามครึ่ง วันหนึ่งเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเขาไปแลว สมองลา
พอกลับบานตองทําการบาน ยิง่ มาเจอระบบใหนกั เรียนเปนศูนยกลาง เจอรายงาน ตองคนควา เจอโนน
เจอนี่ ไมมีเวลาอานขาว ไมมเี วลาคิดวิเคราะห
หลักสู ตรควรจะแตกตางกั นไปในแตละทองถิ่น ควรเปลี่ ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ใหเด็กเชียงใหมมาเรียนเรื่องกรุงเทพฯ โดยละเอียดก็ไมเขาใจ เอาเด็กกรุงเทพฯ ไปเรียนเรื่องตางจังหวัด
ละเอียดมากๆ ก็ไมเขาใจ และไมเขาใจวาเรียนไปเพื่ออะไร
วิชาที่เราเรียนกัน ฟงดูแลวนาฟงดี เชนเลือกเสรี บังคับเลือก ทําไปทํามาโรงเรียนบังคับหมด
ทุกวิชา ...อาจจะออกแบบวิชาใหแตละโรงเรียนเลือก ไมจําเปนตองเหมือนกันหมด”
ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ
“นาจะมีวชิ าความรอบรูเพิ่มขึ้นอีกวิชา ทดสอบเกีย่ วกับขาวสารบานเมืองทุกเรือ่ งวาอะไรเกิดขึน้
ในบานเมืองเรา ในตางประเทศ จะไดรวู า เด็กทีเ่ รียนเกงมากๆ เอาใจใสกบั สิง่ รอบตัวหรือเปลา เขาสนใจ
คนรอบตัวหรือไม หรือวาตัง้ ใจเรียนอยางเดียว
อีกวิชา คือ ประพฤติตวั เรียนเกงก็จริง แตเขากับคนอืน่ ไดไหม ทํากิจกรรมไหม ชวยเหลือคนอืน่
หรือเปลา”
ออมฤทัย นิ่มประมุข
“การเขียนหนังสือที่ใสเนื้อหาไวทั้งหมดงายกวาหนังสือที่ซอนอะไรเอาไว หนังสือพวกนี้เปน
หนังสือที่ตองการใหนักเรียนเกิดการแสวงหาคําตอบดวยตนเอง เปนวิธีการเรียนที่จะสรางแนวทางที่
ถูกตอง คําตอบตองใหไปคนมาหลายอยาง
นักเรียนไทยเปนแบบชอบเบ็ดเสร็จ ทําไมโรงเรียนกวดวิชาถึงบูม เพราะวาใหเนื้อหาวิชามาหมด
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ใหเยอะๆ ใหละเอียด แตวนั หนึง่ ขางหนารูห รือไมวา ทีร่ บั ไปนัน้ รอยเปอรเซ็นตหรือเปลา ผลสุดทายเมือ่
เขามหาวิทยาลัยแลวไมมีกระบวนที่จะเรียนรู หรือหาวิธกี ารเรียนรูด ว ยตัวเองไมได
ชอทิพย ตระกูลสวางภพ
“ผมวาครูเขาใจ (ในเรื่องหลักสูตร) เพียงแตวาสังคมและผูบริหารในกระทรวงบีบครูมาอีกที
บางโรงเรียนก็เปนเพราะผูป กครองบีบครู คือสังคมคาดหวังในตัวครูมากมาย ...เราเคยคิดบางไหมวาครู
รูสึกอยางไร
เชน บางโรงเรียนอาจจะใหนกั เรียนไปศึกษาหาความรู ใหเลนไปพรอมกับการเรียน เด็กสนุก
สนาน แตผูปกครองบอกโรงเรียนนีแ้ ปลกประหลาดหรือเปลา ทําไมโรงเรียนอื่นไมทํา”
นิพฒ
ั น ภัทรธิติ
ปญหาเด็กไมชอบอานหนังสือ
“เด็ ก หลายคนที่ พ บว า ตนเองไม มี เ วลาอ านหนั ง สื อ เพราะเด็ ก เดี๋ ย วนี้ อ  า นหนั ง สื อ ไม เ ป น
ชอบอานการตนู แลวก็ดทู วี ี เพราะฉะนั้นจะไมมีความคิดเชิงจินตนาการ ไมมคี วามสามารถอานเร็ว ไมมี
ความสามารถจับประเด็น ยิ่งเด็กอานมากยิ่งเพิ่มความจํามาก ตองฝกใหเด็กอาน อานมาก อานเร็ว
จับประเด็นใหได ไมเชนนั้นจะสูญเปลาในการเรียนการสอน”
ชอทิพย ตระกูลสวางภพ
ปญหาเด็กขาดจินตนาการ
“(ขอสอบปรนัย) มีสวน อยางถามวาสัตวตวั ใดในสามเปนสัตวอนั ตราย มีตัวเลือก คือ แมว งู
และควาย ถาตอบผิดถือวาผิด เปนการปดกั้นจินตนาการวาทําไมจึงตอบอยางนั้น ควรจะมีอัตนัย
และปรนัยผสมกัน ใหเขียนเหตุผล คําตอบอาจจะไมตรงกับหนังสือแตถา เหตุผลดีกน็ า จะไดคะแนนดวย
แตละคนมีคาตอบของตั
ํ
วเอง
พูดเรื่องหนังสือเรียนที่บอกวาควรเนนที่กระบวนการ ผมเห็นดวย แตอยากจะบอกวาบางครัง้
อยาใหเนนมากเกินไป เพราะเด็กไทยตองยอมรับวาพืน้ ฐานทางสังคมเราไมไดรบั การปลูกฝงมาใหเรียน
โดยกระบวนการ ใหเรียนโดยการทอง การจํา เพราะฉะนั้นหนังสือเรียนควรจะใหมีกิจกรรมดวย แตใน
ขณะเดียวกันมีเนือ้ หาทีจ่ ําเปน ทีเ่ ปนพืน้ ฐานก็ตอ งใสลงไปใหครบถวน
หนังสือเรียนบางเลมเปดอานไปมีแตการทดลองวิทยาศาสตร อานไมรูเรื่องเลย ในเมื่อเนื้อหาไม
รูเรื่องจะไปทดลองวิทยาศาสตรไดอยางไร”
ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ
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“สิ่งเหลานี้เกิดเพราะเราควบคุมสิ่งตีพิมพ เราไปคิดวาไมควรตีพิมพหรือไมควรมีขอความ
อยางนั้นอยางนี้ ควรจะปรับปรุงหนังสือใหมแี บบฝกหัดมากกวา ใหรจู กั คิด มีกิจกรรมทํา ใหอา นแลวคิด
วาตอไปจะเปนอยางไร ไมมีคําเฉลย”
ออมฤทัย นิ่มประมุข
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและผูป กครอง
“ผูปกครองกับครูตอ งรูจ กั กัน บางทีเด็กฉลาด ถามวาครูเคยพบผูป กครองของเขาไหม ทําไมเด็ก
คนนี้ฉลาด ผูป กครองของเขาเปนอยางไร ทําไมเด็กไมดี ผูป กครองเปนอยางไร ถาครูกบั ผูปกครองคุย
กันได ครูจะเกิดความคิดวาเด็กมาจากเบาหลอมแบบไหน ครูจะเกิดความคิดทีจ่ ะพัฒนาเด็กขึน้ มาเอง
อยางอัตโนมัต”ิ
ออมฤทัย นิ่มประมุข
การศึกษาและตลาดแรงงาน
“เยาวชนคือผลผลิตของระบบการศึกษา ตั้งแตอนุบาลถึงวิทยาลัย สุดทายก็ไปเปนแรงงาน
ตอนนี้โลกตองการคนแบบไหน เราตองตัง้ ตนตรงนัน้ แลวไลยอ นกลับมา ถาเราดูจากการผลิต ตอนนีห้ วั
ใจสําคัญคือสอนใหเรียน ใหเปน learn to learn เพราะมีความรูม หาศาล ไมสอนในตําราทั้งหมด ฉะนั้น
ในระยะตนตองสอนใหรูจักคิด รูจ กั เรียน แลวพอถึงอุดมศึกษา ใกลตลาดแรงงานแลว ดูวา เขาตองการ
คนแบบใด
การทําไมใชเริม่ ทีส่ ป่ี ส ดุ ทาย ควรเริม่ จากหกถึงเจ็ดปแรก ถาเด็กถูกสอนมาใหทอ ง 12 ป แลวมา
แกตอนสีป่ ส ดุ ทาย ทํายาก”
นิพฒ
ั น ภัทรธิติ
การกระจายการศึกษา
“นาจะมีการกระจายความเจริญไปสูตางจังหวัด (ใหมากกวานี)้ เพือ่ นบางคนมาจากตางจังหวัด
ไมมีใครอยากจากบานมาไกล แตวา บานเขาไมมโี รงเรียน ไมมีมหาวิทยาลัย ทําไมรัฐบาลไมสรางอะไรที่
ครบวงจรไปเลย มีโรงเรียน มีมหาวิทยาลัยในพื้นที่”
ออมฤทัย นิ่มประมุข
“ผูบริหารประเทศไมใชเฉพาะตองเห็นความสํ าคัญ (ของการกระจายการศึกษา) แตตอง
ชัดเจนในนโยบายวาจะทําอะไร โดยเฉพาะผูบ ริหารสูงสุดทีข่ อเรียกวาเปน “แมทัพ” ถาไมเขาใจแทจริง
แลวก็อาจจะนําผิดทาง
(บางโรงเรียน) นักเรียนเยอะเพราะผูปกครองมองวามาตรฐานของโรงเรียนในเมืองไทยยังไมเทา
กัน มีความเหลื่อมลํ้าคอนขางมาก บางโรงเรียนมีนักเรียนเยอะมากจนกระทั่งไมมีหองจะรับ แตบางที่ไม
มีคนไปสมัครเลย ตองยอมรับวาความเหลือ่ มลํ้ามีจริง แกไดไหม คําตอบ คือ แกไขได ทําอยางไร
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นโยบายที่กรมสามัญกําลังทําในเรือ่ งของสหวิทยาเขต ทีใ่ หทกุ ๆ โรงเรียนของกรมสามัญรวมมือกันใน
ทุกดานเพื่อเปนการยกระดับโรงเรียนใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน ตรงนี้ผมคิดวาจะสามารถแกไขไดใน
ระดับหนึง่ ”
ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ
ผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา... เปนแมทพั ทางการศึกษา นําพาและรูว า จะจัดการศึกษาเพือ่
ใคร จะสรางเด็กไทยที่มีคุณลักษณะเชนไร ทําอยางไรทีจ่ ะจัดการศึกษาโดยไมลมื รากเหงา วัฒนธรรม
ไทย จะจัดการศึกษาอยางไรใหเด็กรูจ กั การเรียนรูด ว ยตนเองและมีการเรียนรูต ลอดชีวติ ”
ชอทิพย ตระกูลสวางภาพ
“แมทัพแตละคนมาเปนเทอม ๆ ตองดูแลเด็กประมาณสองสามแสนคน ดังนั้นผูปฏิบัติท่ี
แทจริงคือกระทรวงศึกษา จะตองเปนผูผ ลักดัน แตกระทรวงมีองคประกอบหลายอยาง ผมมองวาสวน
หนึ่งนั้นผูปกครองจะตองดูแล เพราะใครที่มีเดิมพันกับลูกของตนเองมากที่สุด”
นิพฒ
ั น ภัทรธิติ
การสอบเขามหาวิทยาลัย
“คนที่ทํากิจกรรมใหสงั คมประเทศชาติ ใหโรงเรียนควรจะไดรบั สิทธิน้ี เชน คณะวิทยาศาสตร
ควรจะเปดรับคนที่ไดรับเหรียญรางวัลโอลิมปควิทยาศาสตรโดยไมตองใหสอบ ถือวาเปนทรัพยากร
บุคคลทีม่ คี า มาก
(การสอบเขา) นาจะมีวธิ กี ารทีห่ ลากหลายกวานี้ การสอบอาจจะตองคงเอาไว แตใชผลงานและ
กิจกรรมมาประกอบอีกสองสวน อะไรแบบนี”้
ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ
“มหาวิทยาลัยนาจะตองเชิญตัว (เด็กเกง) มาดวยซํา้ มหาวิทยาลัยควรจะแยงเด็ก ไมใชเด็ก
แยงมหาวิทยาลัย”
ออมฤทัย นิ่มประมุข
นักเรียนในฝน
“สองคนนี้ (ออมฤทัยและทศพล) คือตัวแทนของเด็กไทยทีค่ ดิ เปน เราตองเปดโอกาสใหเด็กคิด
ตองเริ่มที่ครอบครัว ผูป กครองมีสว นผลักดัน พอมาโรงเรียน ครูตอ งกลารับคําวิพากษวจิ ารณของนัก
เรียน ผูบ ริหารตองรับฟง
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แตจริงๆ ในทางปฏิบัติไมไดเปนเชนนี้ ถามวาจะแกตรงไหน เปนเรือ่ งยากและสลับซับซอน
เด็กกลาพูดกลาแสดงออก แตในขณะเดียวกันตองมีวนิ ยั ในตัวเอง งานถึงแมจะมากแตตองจัด
ลําดับขั้นวาอะไรมากอนหลังได เมือ่ รูจ กั จัดสรรชีวติ ตัง้ แตเด็ก โตไปจะเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
ตองคิดเปน คิดถูก เด็กไทยไมคอ ยคิดแบบวิพากษวจิ ารณ
ผูใหญตอ งเปดใจกวาง แมจะทํายาก
เด็กตองมีจิตสํานึกทีด่ ตี อ สังคม เคยมีลกู ศิษยขบั รถมาโรงเรียน ใสรองเทาคูละสามพัน ถาเขา
จบออกไปทํางานมีเงินเดือนหนึ่งหมื่นจะพอใชไหม เด็กตองรูจ กั ภาวะเศรษฐกิจดวย
นักเรียนอาจจะใสตุมหูได ไวผมยาวได แตมคี วามคิดไหม ถาเห็นวาเครือ่ งแตงกายไมใชตวั บงชี้
จะบอกเขาวาตัวเธอมีสองดานคือดานขาวและดานดํา วันนีเ้ ธอหันดานดําใหครูเห็น (แต) ครูวา เธอก็มี
ดานขาวเหมือนกัน”
ชอทิพย ตระกูลสวางภพ
“ผมเชื่อวาพอแมวันนี้ตั้งสมดุลใหตัวเองมากขึ้น เด็กไมจําเปนตองอยูใ นโอวาทแลว เพราะเรา
ตองการใหเด็กรูจักคิด (ดังนัน้ ) เราก็ตอ งยอมรับฟงเขา พอแมตอ งปรับตัว เชือ่ วาสวนใหญกป็ รับตัวกัน”
นิพฒ
ั น ภัทรธิติ
“ในขณะที่แสดงความคิดเห็นตองไมกาวราว บางคนแสดงความเห็นผิด ไมไดหมายความวาทุก
คนที่แสดงความเห็นแลว (เปนคน) เกง บางทีการแสดงความคิดเห็นทีเ่ ปนอารมณของตนเองก็ไมถกู ตอง
(การเรียน) วิทยาศาสตรสอนใหเรารูจ กั คิด ทดลอง ตัง้ คําถาม รูจ กั หาขอมูลมาใชกบั ชีวติ ได
ตําราเรียนทุกเลมมีความหมายทําใหเราเปนคนขึน้ มา เรียนลําบากก็จริงแตผา นไปได เวลาไปทํางานมี
ปญหามากกวาก็ไมทอ แทใจ”
ออมฤทัย นิ่มประมุข
การประเมินผลสถานศึกษา
“ วัดทุกอยาง ตัง้ แตผอู ํานวยการ ครู นักเรียน จนถึงระดับลางสุด
ไมเห็นดวยกับการ (วัดโดยการ) ทําขอสอบ หลายคนประเมินวานักเรียนโรงเรียนนีท้ ําขอสอบ
อยางไร ไมใช
...ใหประเมินครูบา ง
ใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น เขียนบทความหรือมีสิ่งตีพิมพในโรงเรียน ใหประเมินทีค่ วาม
คิดเห็น การแกปญหา การดําเนินชีวติ ตัง้ คําถามใหเขาตอบโดยทีเ่ ปนธรรมชาติทส่ี ดุ วา ถาเปน
เขาจะทําอยางไร ผูป ระเมินอานแลวจะรูจ ดุ บางอยาง คิดวานาจะงายกวาการตรวจขอสอบอีก”
ออมฤทัย นิ่มประมุข
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“ตองประเมินทุกอยาง รวมทั้งเนนความสําคัญคือประเมินผูเรียนและกระบวนการเรียนการ
สอน ถามวาผูเรียนมีความสุขไหม อาจจะโดยการสัมภาษณ สังเกต สอบถาม หรือดูผลงานทีผ่ า นมา
สําคัญที่สุดคือสังคมภายนอกมีสวนรวมในการจัดทําการศึกษาของโรงเรียนแคไหน เปนอํานาจ
ของผูบริหารคนเดียวที่จะสั่งการวาตองทําอยางนั้นอยางนี้ หรือวาครูทง้ั โรงเรียนมาชวยกันแสดงความ
คิดในการจัดการเรียนการสอน เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นมากนอยเพียงไร
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ตองคํ านึงถึงจุดนี้ดวยวาโรงเรียนเปนประชาธิปไตยหรือเผด็จการ
เพราะจะสงเสริมใหประชาธิปไตยเบงบานไดตอ งเริม่ ทีโ่ รงเรียนกอน ใหเขาไดรวู า ประชาธิปไตยคืออะไร
มีสิทธิอะไรบาง สภาพแวดลอมทางกายภาพเอือ้ อํานวยแคไหน”
ทศพล เชี่ยวชาญประพันธ
“ตองประเมินตั้งแตผูบริหาร ดูวสิ ยั ทัศน ดูสง่ิ ทีเ่ ขาบริหารวาเปนผักชีโรยหนาหรือเปลา ดูวา การ
เรียนการสอนนั้นมีครูกี่เปอรเซ็นตที่จัดตามนั้น ดูวาระบบรูปแบบในการจัดเปนอยางไร อาจจะมี
คอมพิวเตอรเยอะ แตไมใหเด็กใช หรือไมไดลงไปสูร ะดับของครู ไมเอือ้ ใหครูพฒ
ั นาการเรียนการสอน”
ชอทิพย ตระกูลสวางภพ
“วัดทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรม เชน เรือ่ งสภาพแวดลอม สัดสวนนักเรียน การจัด
หนังสือหองสมุด วิธกี ารเรียนการสอน นามธรรมวัดโดยการสัมภาษณ สุม ตัวอยางจากผูป กครอง
นักเรียน ครู จะใหนํ้าหนักตัวไหนมากขึน้ กับนโยบายระดับสูง
วัดโดยการสอบถาม สังเกต ดูอตั ราการมาสาย การขาดเรียน
โรงเรียนควรเปดใหสาธารณชนรับทราบ ปจจุบนั ผมไมทราบวาเปาหมายของโรงเรียนอยูท ไ่ี หน
ตรงความเปนเลิศทางวิชาการ หรือทางคุณธรรม หรืออาจจะทั้งสองขอก็ได เพื่อที่เราจะไดเลือก
(โรงเรียน) ใหลกู ถูก แตโดยธรรมชาติแลวขอทีอ่ ยูอ นั ดับแรกเปนขอนํา”
นิพฒ
ั น ภัทรธิติ

บทที่ 5
วิเคราะหนโยบายการศึกษา
6 พรรคการเมืองไทย
การเลือกตัง้ ทัว่ ไปในวันที่ 6 มกราคม 2544 เปนครั้งแรกในประวัตศิ าสตรไทยทีห่ ลายพรรคการ
เมืองประกาศนโยบายการศึกษาที่มีลักษณะกวางและลึก คือ ทัง้ ครอบคลุมเนือ้ หาสาระในหลายเรือ่ งและ
ยังมีรายละเอียดที่ชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติไดทันที ซึง่ นับเปนนิมติ หมายทีด่ ใี นเชิงนโยบายทีพ่ รรคการ
เมืองใหความสําคัญแกการศึกษา
จากการศึกษานโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองตางๆ นั้นพอจะสรุปไดวาพรรคการเมือง
ขนาดใหญจะมีการประกาศนโยบายในรายละเอียดมาก ในขณะทีพ
่ รรคขนาดกลางนัน้ จะเขียน
นโยบายในเชิงกวางแตขาดรายละเอียด สวนพรรคขนาดเล็กหรือพรรคขนาดกลางบางพรรค
จะเขียนนโยบายไวในลักษณะที่กวาง เปนกลาง และสัน้ ไมมรี ายละเอียดใดๆ
แตละพรรคการเมืองคงจะมีเหตุผลในการกําหนดนโยบายการศึกษาไวเชนนี้ แตอยางไรก็ตาม
การเขียนหรือกําหนดนโยบายทีม่ ที ง้ั สาระและรายละเอียดนัน้ ไมไดเปนหลักประกันวาหากพรรคไดบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการแลวจะสามารถดําเนินการตามนโยบายครบทุกขอ แตอยางนอยก็เปนคํามั่นสัญญา
วาพรรคมีแนวทางในเรื่องใดไวอยางไร ซึ่งเปนหนาที่ของสาธารณชนจะตองติดตามการทํางานของพรรค
และผูที่จะมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวาไดดํ าเนินการตามนโยบายที่ประกาศไวหรือไม หากทํ า
มีความคืบหนาอยางไร ไดผลดีแคไหน และหากไมทาํ มีเหตุผลอะไร
ทั้งนี้เพราะบุคคลที่พรรคสงมาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงจะตองปฏิบัติตามนโยบาย
ของพรรค ซึ่งอาจจะเพิ่มนโยบายในรายละเอียดหรือนโยบายบางเรือ่ งของตนทีไ่ มขดั กับนโยบายหลักของ
พรรค
การเลือกตั้งในครั้งนี้มีจานวนพรรคการเมื
ํ
องทีจ่ ดทะเบียนมากกวา 60 พรรค ซึ่งนับวามากที่สุด
เปนประวัตกิ ารณ การจะนํานโยบายการศึกษาของทัง้ กวา 60 พรรค มาศึกษาจึงตองใชเวลามาก อีกทัง้
พรรคเล็กๆ บางพรรคไมเปนที่แพรหลายทั่วไป ดังนัน้ สถาบันนโยบายศึกษาจึงนํานโยบายการศึกษาของ 6
พรรคการเมืองมาศึกษาวิเคราะห
สิ่งที่ไมสามารถจะหลีกเลีย่ งไดในการศึกษาวิเคราะหเรือ่ งใดๆ คือ การนําตัวอยางจากทีอ่ น่ื มาเพือ่
เปรียบเทียบ ดังนั้นในกรณีน้ีจึงไดจดั ทําตารางเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของทัง้ 6 พรรคการเมือง
แตอยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบครัง้ นีก้ ระทําในเชิงปริมาณของสาระที่กําหนด ไมใชการเปรียบเทียบใน
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เชิงคุณภาพวานโยบายของพรรคใดจะดีกวากัน การเปรียบเทียบในเชิงปริมาณนัน้ ไดกระทําโดยใชตาราง
ประกอบ ดังทีป่ รากฏในตอนตอไป
แตอยางไรก็ตาม เปนที่เขาใจวาพรรคการเมืองใหญยอมมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพที่จะทํา
การศึกษาวิเคราะหปญหาและแนวทางตางๆ ที่จะนําไปสูก ารกําหนดนโยบายในเรือ่ งใดได ดังนัน้ จึงตอง
ทําความเขาใจวาการกําหนดนโยบายของพรรคแมจะมีความสัมพันธกบั การดําเนินงานของตัวแทนพรรคที่
จะมาดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตกไ็ มไดหมายความวาหากรัฐมนตรีผนู น้ั มาจากพรรคทีไ่ มไดเขียนนโยบาย
ไวหลากหลายและมีความลึก จะไมสามารถทําหนาที่ไดดีเทารัฐมนตรีทพ่ี รรคกําหนดนโยบายไวมากกวา
ทั้งนีด้ ว ยเหตุผลสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก แมพรรคจะมีนโยบายมาก แตรัฐมนตรีอาจจะไมไดใส
ใจหรือนํามาปฏิบัตทิ ง้ั หมดก็ได และประการทีส่ อง การเขียนนโยบายไวกวางทีส่ ดุ หรือนอยทีส่ ดุ สามารถ
จะทําใหมคี วามคลองตัวในการดําเนินการในเรือ่ งตางๆ
การกําหนดนโยบายของพรรคการเมืองในชวงหาเสียงเลือกตั้ง จึงมีผลดีที่จะทํ าใหประชาชนรู
ความคิด วิสยั ทัศน และแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อจะไดทาการติ
ํ
ดตามตรวจสอบการทํางานของรัฐมนตรีได
อยางมีประสิทธิภาพเทานั้นเอง
ในการวิเคราะหนโยบายการศึกษาของพรรคการเมือง ไดแบงกลุม นโยบายออกเปน 10 เรื่องหลัก
ตามที่แตละพรรคไดเขียนไว คือ
1.! ผูเ รียน
2.! ครูและบุคลากร
3.! หลักสูตร
4.! อุปกรณการเรียนการสอน
5.! การบริหารจัดการ
6.! งบประมาณ ภาษีอากรและทรัพยากร
7.! การจัดการศึกษาของภาคเอกชน
8.! ระดับอุดมศึกษาและอืน่ ๆ
9.! กฎหมาย
10.!ยาเสพยตดิ ในโรงเรียน
และเพื่อใหการวิเคราะหครั้งนี้สมบูรณ จึงไดทําการเปรียบเทียบนโยบายหลักทัง้ 10 ดังกลาวกับ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไวดว ย
ในการทําตารางนี้ มีขอ ยาก คือ การตีความหมายของตัวอักษรทีเ่ ขียนไวเปนนโยบายของพรรค
ทั้งนี้เพราะ แตละพรรคอาจจะใชถอยคําทีต่ า งกัน ดังนัน้ จึงไดตคี วามตามความเขาใจของผูว จิ ยั เปนหลัก
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และไดรวบรวมประเด็นที่ตรงกันไวในเรือ่ งยอยหัวขอเดียวกัน ซึง่ บอยครัง้ ในตัวนโยบายของพรรคนัน้ ไดใช
ถอยคําที่ตางออกไป อีกทัง้ ยังพยายามใชถอ ยคําทีร่ ดั กุมและเขาใจงายอีกดวย

ตารางแสดงนโยบายการศึกษาของพรรคการเมือง และ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
พรรค ชท.

1

ชพ.

ควม.

ปชท.

ปชป.

การเมือง
นโยบาย
ผูเ รียน
1.1 จริยธรรม

!

1.2 โภชนาการ

!

1.3 ทุนการศึกษา

!

1.4 ระบบแนะแนว

!

1.5 ความหลากหลายในวิชา

!

1.6 การคนควาวิจัย

!

!

!

!

!

1.7 ระดับกอนวัยเรียน

!

1.8 เรียนฟรี 12 ป

!

1.9 ผูด อ ยโอกาสและพิการ

!

1.10 ผูเ รียนเปนศูนยกลาง

!

!
!
!
!
!

!

!

1.12 แกปญหาเขาเรียนผิดกลุมอายุ

!

1.13 ลดขนาดชั้นเรียนประถม-มัธยม

!

1.14 เพิม่ อัตราเขาเรียนระดับมัธยม

!

1.15 ผูเ รียนวิชาชีพมีสมุดบันทึกการเรียนรู

!
!

!

!

!

ครูและบุคลากร

!

2.1 คุณธรรม

!

2.2 การฝกอบรม

!

2.3 สวัสดิภาพและสวัสดิการ

!

2.4 ปราชญชาวบาน

!

2.5 ครูกลับถิน่

!

!

2.6 มาตรฐานวิชาชีพครู

!

2.7 สมดุลสอดคลองการพัฒนาประเทศ

!

2.8 บัณฑิตทุกสาขาเปนครูได

มีใน
พ.ร.บ.

1.11 มีโอกาสเทาเทียมและทั่วถึง

2

ทรท.

!

!

!

!
!

2.9 แรงจูงใจและมาตรการพิเศษ

!

2.10 คณะกรรมการสรางและพัฒนาครู

!

2.11 ครูสาขาขาดแคลน ครูเฉพาะกลุม

!

2.12 เวนการสอนเพือ่ ทําการวิจัยและฟนฟูสมรรถ
ภาพ
2.13 ครูใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเปน

!
!

2.14 หลักสูตรครูภาษาอังกฤษ
3

!

หลักสูตร

!

3.1 วิชาการ

!

3.2 จริยธรรม-วัฒนธรรม

!

3.3 การประยุกตเพือ่ ปฏิบตั ิ

!

3.4 ชุมชนมีสวนรวม

!

3.5 มีการประเมินผลและปรับปรุง

!

3.6 มีความเปนสากล

!

!
!

!

!
!

3.7 การศึกษาตลอดชีวิต

!

3.8 สอดคลองสภาพทองถิ่น

!

3.9 สรางวินัย

!

!
!

!
!

!

3.10 ภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร

!

3.11 มีความพรอมเขาตลาดแรงงาน

!

3.12 แผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา

!

3.13 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

!

3.14 ขอสอบมาตรฐานกลาง
4

!

!
!
!
!

อุปกรณการเรียนการสอน

!

4.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

!

4.2 ตําราอุปกรณทันสมัย

!

4.3 เหมาะสมสภาพทองถิ่น

!

4.4 สําหรับผูพิการ

!

4.5 หองสมุด

!

!

!

!
!

!

5

การบริหารจัดการ
5.1 เอกชนและชุมชนมีสวนรวม

!

5.2 รวมมือกับตางประเทศ

!

5.3 เงินอุดหนุนเปนธรรม

!

5.4 เครือขายชุมชนการศึกษา

!

5.5 องคกรควบคุมตรวจสอบและประเมินผล

!

5.6 รวมศูนยนโยบายการจัดการ

!

5.7 ปรับปรุงสถาบันการศึกษา

!

!

!

!

!

!

5.8 ศูนยภมู ปิ ญ
 ญาไทยในระดับภูมภิ าค

!

5.9 อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

!

5.10 พิพธิ ภัณฑและลานกีฬา

!

5.10 กองทุนพัฒนาครู

!

5.11 สภาครูหรือองคกรวิชาชีพครู

!

5.11 ศูนยมัลติมีเดียแหงชาติ

!

5.12 โครงการวิทยาศาสตรในโรงเรียน

!

5.13 โครงการผลิตครูวิทยาศาสตร

!

5.14 โครงการปฏิรปู สารสนเทศฯ

!

5.15 ยุตธิ รรมในการคัดเลือกผูเรียน

!

5.16 ตัง้ โรงเรียนในกํากับของรัฐ

!

5.17 สนันสนุนระบบการศึกษาที่บาน

!

5.18 คณะอนุกรรมการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ

!

5.19 คณะอนุกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผูดอย
โอกาส
5.20 คณะอนุกรรมการจัดการศึกษาสําหรับผูม ี
ความสามารถพิเศษ

!

5.21 สนับสนุนผูมีความสามารถพิเศษ

!

5.22 โครงการโรงเรียนพี-่ โรงเรียนนอง

!

5.23 โครงการครูอาสา

!

5.24 ศูนยอบรมครูประถม-มัธยม

!

5.25 จัดตัง้ โรงเรียนวิทยาศาสตร

!

5.26 ทําแผนพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

!

!

!

!

5.27 แบงการอาชีวศึกษาเปน 2 สาย

!

5.28 จัดการอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี

!

5.29 ระบบมาตรฐานวิชาชีพแหงชาติ

6

!

!

!

5.30 ทําแผนแมบทแหงสารสนเทศ

!

5.31 เชือ่ มระบบอินเตอรเน็ตกับทุกแหลงเรียนรู

!

5.32 ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน

!

!
!

5.33 ใบประกอบวิชาชีพครู

!

5.34 กําหนดเกณฑวัดผลมาตรฐานกลาง

!

5.35 คณะกรรมการอาชีวศึกษาและฝกอบรม
อาชีพแหงชาติ

!

5.36 ระบบมาตรฐานวิชาชีพแหงชาติ

!

!

งบประมาณ ภาษีอากร และทรัพยากร
6.1 รัฐและเอกชนทัดเทียมกัน

!

6.2 ผอนภาษีอุปกรณการเรียน

!

6.3 จัดสรรคลื่นความถี่

!

!
!
!

!

6.4 จัดสรรงบประมาณแบบรายหัว

!

!

6.5 กองทุนและงบพิเศษผูดอยโอกาส พื้นที่ยาก
จน
6.6 เพิม่ งบประมาณเปนรอยละ 6

!

!

!

6.7 ตัง้ กองทุนสงเสริมและพัฒนาครู

!

6.8 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาพิเศษ

!

6.9 กองทุนสําหรับผูพิการ

!

6.10 งบประมาณสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ

!

6.11 กองทุนอาชีวศึกษาและฝกอบรมอาชีพ

!

6.12 เพิม่ งบวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
6.13 ลดภาษีภาคเอกชนที่จัดฝกอบรม

!

!

!

!

!
!

6.14 ลดภาษีใหผูบริจาคเพื่อการศึกษา

!

6.15 โครงการเงินกูดอกเบี้ยตํา่

!

6.16 คาเรียนสามารถลดหยอนภาษีได

!

!

7

การจัดการศึกษาของภาคเอกชน
7.1 มีอิสระ

!

7.2 สนับสนุนใหลดตนทุน

!

7.3 สิทธิลดหยอนสาธารณูปโภค

!

7.4 กองทุนเงินกูยืมดอกเบี้ยตํา่

!

7.5 บัตรอุดหนุนการศึกษา

!

!

7.6 ความรวมมือจากภาครัฐ
8

!

ระดับอุดมศึกษาและอื่น ๆ
8.1 สนับสนุนรัฐและเอกชน

!

!

8.2 โครงการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

!

8.3 กระจายสถาบันการศึกษาสูทองถิ่น

!

8.4 มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการ

!

8.5 เครือขายหลักสูตรอุดมศึกษา

!

8.6 จางผูม คี วามสามารถพิเศษจากภาคเอกชน

!

44
9

กฎหมาย
9.1 เพือ่ ความเปนเอกภาพ

!

9.2 การศึกษาสําหรับผูพิการ

!

9.3 การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส

!

9.4 การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ

!

9.5 พ.ร.บ.การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

!

!

10 ยาเสพยตดิ ในโรงเรียน
10.1 ปองกันและแกไขอยางจริงจัง
รวม

!
25

27

9

1

69

30

24
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นโยบายการศึกษาพรรคชาติไทย
พรรคชาติไทยซึ่งมี ส.ส. เปนรัฐมนตรีวาการและชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลกอน
การเลือกตั้ง คือ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ไดกําหนดนโยบายดานการ
ศึกษาไว 6 เรื่องหลัก ในลักษณะที่กวางและไมลงรายละเอียด คือ
1.! ใหความสําคัญกับผูเ รียน
2.! สงเสริมคุณภาพครู
3.! พัฒนาหลักสูตร
4.! พัฒนาอุปกรณการเรียนการสอน
5.! เสริมสรางศักยภาพการบริหารการศึกษา
6.! ธํารงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ
โดยในแตละหัวขอมีการขยายความเพิ่มเติมบาง แตไมมีการลงรายละเอียดในระดับโครงการ
เงินงบประมาณหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของทีพ่ รรคจะผลักดันใหเกิดขึน้ ในอนาคต ดังนัน้ การกําหนดนโยบาย
ของพรรคชาติไทยในครั้งนี้จึงเกือบจะไมมีผลใด ๆ ตอการดําเนินงานหากพรรคไดรับมอบหมายใหดูแล
กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการศึกษาของพรรคชาติพัฒนา
ชาติพัฒนาเปนพรรครวมรัฐบาลที่ไดรับมอบหมายใหดูแลกระทรวงศึกษาธิการเชนกัน บทบาท
ของพรรคและบุคคลทีเ่ ปนรัฐมนตรีในเรือ่ งการศึกษาไมเดนนัก และในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคไมไดสงผูใด
มารวมการสนทนาเปดวิสัยทัศนรัฐมนตรีเงา แตอยางไรก็ตาม พรรคไดประกาศนโยบายการศึกษาทีเ่ ปน
โครงการ แนวทางหรือมีรายละเอียดในบางเรือ่ ง ซึ่งเมื่อไมนับเรื่องที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. การศึกษาแหง
ชาติแลว มีประเด็นทีน่ า สนใจ เชน
1.! การสงเสริมดูแลเด็กกอนวัยเรียน
2.! ผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ใหมีความสมดุลและ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
3.! ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอน ใหมคี วามหลากหลายตามความตองการและความ
สอดคลองของทองถิ่นและสภาพเศรษฐกิจรวมทั้งใหมีความเปนสากล
4.! สนับสนุนการรวมตัวกันของสถาบันการศึกษา ในลักษณะของเครือขายชุมชนทางการ
ศึกษา....
5.! สนับสนุนใหมกี ารรวมศูนยนโยบายการจัดการศึกษาอยางชัดเจน
6. ปรับปรุงใหมีการผอนปรนมาตรการดานภาษีอปุ กรณการเรียนการสอนเพือ่ การศึกษา
7. สนับสนุนงบประมาณการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 12 ป อยางทัดเทียมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
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8. สนับสนุนใหมีการลดตนทุนดานการศึกษาในภาคเอกชน รวมทัง้ ใหสทิ ธิพเิ ศษในการลดหยอน
คาสาธารณูปโภคเพือ่ การศึกษา
9. สงเสริมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเอกชน เพือ่ ยกระดับคุณภาพใหไดมาตรฐานผานกองทุน
เงินกูยืมดอกเบี้ยตํ่า และใชบตั รการศึกษา สําหรับคนยากจน เพือ่ สนับสนุนโรงเรียนเอกชนใหชว ยแบงเบา
ภาระของรัฐ
จากนโยบายทั้ง 9 ขอขางตน สวนใหญไมตา งจากพรรคอืน่ ๆ มีเพียง 2-3 นโยบายเทานัน้ ที่
แตกตางไป ไดแก การใชมาตรการภาษี สิทธิพิเศษ เงินกูยืมดอกเบี้ยตํา่ และบัตรการศึกษา แกสถาบัน
การศึกษาเอกชน
นโยบายการศึกษาของพรรคความหวังใหม
ในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รองหัวหนาพรรคความหวังใหม คือ นายสุขวิช รังสิตพล
ไดเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแสดงวาทางพรรคใหความสําคัญแกกระทรวงนี้ในลําดับ
ตนๆ แตในการประกาศนโยบายการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ พรรคความหวังใหมไดเขียนไวสน้ั ในลักษณะทีเ่ ปนการ
มองภาพรวมทั้งหมดและไมมีรายละเอียด จุดเดน หรือขอแตกตางจากนโยบายของพรรคอืน่
นโยบายการศึกษาพรรคประชากรไทย
ประชากรไทยเปนพรรคการเมืองที่มีฐานเสียงใน กทม. มานับแตเริม่ กอตัง้ พรรคมีลักษณะเฉพาะ
ในการเขียนนโยบายในทุกเรือ่ ง คือ สั้น กระชับ และไมมีประเด็นใดที่จะสามารถนํามาถกเถียง วิจารณหรือ
คัดคานได การประกาศนโยบายการศึกษาในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เชนกัน พรรคประชากรไทยเขียนไวสั้น
ที่สุด คือ บอกวาจะสงเสริมใหประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชน ไดรบั การศึกษาขัน้ มูลฐานโดยทัว่ ถึง
และจะปรับปรุงสถาบันการศึกษาทุกระดับใหมคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานและจํานวนเพียงพอกับความตองการ
การเขียนนโยบายการศึกษาของพรรคประชากรไทยจึงมีลกั ษณะเดียวกับพรรคความหวังใหม
นโยบายการศึกษาพรรคประชาธิปตย
ประชาธิปตยซึ่งเปนพรรคใหญและเปนแกนนําในรัฐบาลกอนวันเลือกตัง้ มี ส.ส. คือ ดร.วิชัย
ตันศิริ เปนรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประชาธิปต ยเสนอนโยบายถึง 13 ประเด็นหลัก และ
ในแตละประเด็นหลักยังมีประเด็นยอย ทีม่ รี ายละเอียดตางๆ หากวิเคราะหและจัดกลุมแลวสามารถจะจัด
ออกเปน 69 เรื่องที่มีประเด็นที่นาสนใจ อาทิเชน
1.! จัดตั้งศูนยภูมิปญญาไทยในทุกภูมิภาค
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2.! ใหบัณฑิตปริญญาตรีจากทุกสาขาสามารถเปนครูได และกําหนดแรงจูงใจและมาตรการ
พิเศษ ...ลดหยอนหรือยกเวนภาษีเงินได ใหคา ตอบแทนพิเศษสําหรับครูบางสาขาที่
ขาดแคลน
3.! เรงผลิตครูสาขาขาดแคลน โดยเฉพาะอยางยิง่ ครูสาหรั
ํ บผูพ กิ ารและความสามารถพิเศษ
4.! สงเสริมใหครูมโี อกาสเวนการสอนเพือ่ ทําการวิจยั
5.! จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาของรัฐแบบรายหัว
6.! เพิ่มงบประมาณเพือ่ การพัฒนาการศึกษาจากรอยละ 5 เปนรอยละ 6 ในป 2545
7.! สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนรูปแบบใหมทเ่ี รียกวา “โรงเรียนในกํากับของรัฐ” ทีจ่ ดั ตัง้ โดยครู
พอ แม หรือนิตบิ คุ คล
8.! ออกกฎหมายพิเศษเพือ่ ขยายโอกาสการศึกษาของผูพ กิ าร ผูด อ ยโอกาสและผูม คี วามสามารถ
พิเศษ
9.! ผลักดันโครงการ “โรงเรียนพี-่ โรงเรียนนอง” เพือ่ ชวยสถานศึกษาทีม่ ปี ญ
 หา
10.!ใหบริการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป โดยจะเพิ่มจํานวนใหไดรบั การศึกษาอยาง
นอยรอยละ 90 ภายใน 5 ป และจะเพิ่มจํานวนเปนปละ 200,000 คนเปนอยางนอย
11.!ลดขนาดชั้นเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และวิชาชีพลงเหลือไมเกิน 35 คน
ตอชั้นเรียน
12.!ปรับปรุงและเพิม่ หองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาและคอมพิวเตอร ทีไ่ ด
มาตรฐาน ในทุกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทัง้ ของรัฐและเอกชนในทุกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
13.!สงเสริมการจัดตัง้ โรงเรียนวิทยาศาสตรทไ่ี ดมาตรฐานสูง
14.!จัดทําแผนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
15.!ออก พ.ร.บ. อาชีวศึกษาและการฝกอบรมอาชีพ
16.!เชือ่ มระบบอินเทอรเน็ตกับแหลงเรียนรูท กุ แหง
ฯลฯ
ประชาธิปตยเปนพรรคการเมืองที่ประกาศนโยบายการศึกษาที่มีเนื้อหาสาระโครงการใหมและ
รายละเอี ยดตางๆ ที่ ส ามารถจะใชเปนขอมูลในการติดตามผลงานไดเปนอยางดีหากพรรคนี้ไดดูแล
กระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการศึกษาพรรคไทยรักไทย
ไทยรักไทยเปนพรรคการเมืองใหมที่เพิ่งจะกอตั้งและสงผูสมัครลงรับเลือกตั้งเปนครั้งแรก แมวา
ผูสมัครจํานวนมากเปนบุคคลทีผ่ า นทัง้ สนามเลือกตัง้ และทําหนาทีฝ่ า ยบริหารมาแลว อยางไรก็ตามพรรค
ยังไมมีการประกาศตัวบุคคลทีจ่ ะใหดํารงตําแหนงตางๆ หากพรรคไดจดั ตัง้ รัฐบาล ในสวนนโยบายการ
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ศึกษาของพรรคนั้น มีประเด็นสาระและรายละเอียดมากพอสมควร อาจแบงออกไดถงึ 35 หัวขอดวยกัน
และมีประเด็นที่เดน อาทิเชน
1.! ขยายเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมสถานศึกษาทัว่ ประเทศ เชน
ใหโรงเรียนมัธยมเขาถึงเครือขายสคูลเน็ตภายใน 2 ป
ใหโรงเรียนประถมเขาถึงเครือขายสคูลเน็ตภายใน 4 ป
2.! ภายในเวลา 2 ปครูทุกคนรวมทัง้ ครูโรงเรียนอาชีวะตองไดรบั การอบรมจนใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตได
3.! จบชั้น ม. 3 ใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได
4.! เรงรัดการออก พ.ร.บ.การอาชีวะศึกษาและการฝกอบรมแหงชาติ โดยดวน โดยมีสาระตาง ๆ
เชน มาตรการลดหยอนภาษีใหแกสถานประกอบการทีใ่ หการสนับสนุนการฝกอบรมหรือจัด
การฝกอบรม หรืออาจจะใหเงินคูปองรายหัวแทนการขอเบิกเงินลดหยอนภาษี
5.! ใหมีคณะกรรมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมแหงชาติทร่ี บั ผิดชอบควบคุมในลักษณะไตร
ภาคี (กระทรวงศึกษา/กระทรวงแรงงาน/องคกรภาคเอกชนทัง้ นายจางและลูกจาง) มีหนาที่
บริหาร “กองทุนฝกทักษะอาชีพ” ทีไ่ ดรบั เงินงบประมาณจากเงินอุดหนุนของรัฐ สถาน
ประกอบการและเงินสมทบจากพนักงาน
6.! เปดโรงเรียนใหประชาชนสามารถเขาไปชวยทําประโยชน เชน ไปใชหองสมุด สนามกีฬาใน
ชวงเย็น เสาร-อาทิตย
7.! สนับสนุนการจัดงบประมาณตามรายหัว
8.! ใหผูบริจาคเพือ่ การศึกษารวมทัง้ การศึกษาเอกชนขอลดหยอนภาษีเงินได ไดเพิ่มขึ้น
9.! สนับสนุนใหเอกชนลงทุนเพือ่ การศึกษาและฝกอบรม โดยผอนคลายระเบียบราชการและให
สิทธิพิเศษดานภาษี เชน โครงการ BOI เพื่อการศึกษา ขอลดหยอนภาษีไดในระยะลงทุน
เบื้องตนโดยเฉพาะในกรณีซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณหอ งปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร
กระดาษ ฯลฯ
10.!ผูเรียนนําคาเลาเรียนทีใ่ ชในสถาบันพัฒนาทักษะทีร่ ฐั กําหนดมาลดหยอนภาษีได
ฯลฯ
จากนโยบายที่ แตกตางจากพรรคอื่นๆ ดั งกลาวพอจะสรุ ปไดวาพรรคไทยรักไทยมีนโยบาย
สนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ทั้งในระดับผูเรียน ครูผูสอน และสถาบันการ
ศึกษา
มีนโยบายที่เนนในเรือ่ งอาชีวศึกษาและการฝกอบรม โดยใชมาตรการดานภาษีเปนแรงจูงใจ ใหมี
การชวยเหลือจากภาครัฐ และใหนายจางมีสวนรวม
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และในเรือ่ งมาตรการดานภาษีนน้ั ไดแบงออกเปน 2 ภาค คือ ใหเปนแรงจูงใจแกเอกชนทีจ่ ดั ตัง้
สถาบันการศึกษา และใหแกผูเรียนที่ฝกวิชาชีพและฝกอบรมเพิ่มเติม
บทสรุปและขอเสนอแนะ
งานวิจัยนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองไทยชิ้นนี้คงจะไมเกิดขึ้นหากไมมีการเลือกตั้งที่
กําลังจะมาถึงในวันที่ 6 มกราคม 2544 นี้ การเลือกตั้งทําใหพรรคการเมืองทุกพรรคตองทบทวนและ
ประกาศนโยบายในเรื่องตางๆ พรรคทีก่ าลั
ํ งทําหนาทีบ่ ริหารประเทศอาจจะมีขอ ไดเปรียบทีส่ ามารถจะนํา
โครงการตางๆ ที่เปนผลงานอันเนื่องมาจากการทํ างานในปจจุบันหรืออดีตมาสานตอ และอาจจะมี
โครงการเพิ่มเติม ทัง้ ในแงของการดําเนินการและแนวทางงบประมาณ
แตสําหรับพรรคทีไ่ มไดเปนรัฐบาลกอนการเลือกตัง้ นัน้ หากประกาศนโยบายทีเ่ หมือนกันกับพรรค
รั ฐ บาลปจจุบันมากเกินไป แมวานโยบายเหลานั้นเปนเรื่องดี แตก็อาจจะไมสรางความแตกตางได
เพียงพอ ซึ่งอาจจะทําใหดเู หมือนวาพรรคไมมนี โยบายอะไร ดังนัน้ การกําหนดนโยบายจึงตองสรางสมดุล
ระหวางความคิดใหมทย่ี งั ไมมกี ารดําเนินงาน ไมมีขอพิสูจน กับความคิดหรือแนวทางทีพ่ รรคการเมืองอืน่
ไดดําเนินการไปแลว
จากการศึกษานโยบายของทัง้ 6 พรรค คงจะตองยอมรับวา 2 พรรค คือ ประชาธิปต ยและ
ไทยรักไทย ไดเสนอนโยบายทีก่ วางขวาง ชัดเจนและลงลึกในระดับโครงการหรือรายละเอียดพอสมควร ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกันแลวจะเห็นสองแนวทางทีต่ า งกันคอนขางชัดเจน คือ
พรรคประชาธิปตยเสนอแนวทางที่สวนใหญภาครัฐมีบทบาทเปนผูดํ าเนินการเอง ในขณะที่
ไทยรักไทยเสนอแนวทางที่ใหเอกชนมีบทบาทรวม โดยฝายรัฐใหการสนับสนุนในเรื่องสิทธิประโยชนและ
ภาษีอากร
ดังนั้น จึงเปนเรือ่ งทีน่ า ติดตามวา หลังจากวันที่ 6 มกราคม 2544 นี้ พรรคการเมืองใดจะไดจดั ตัง้
รัฐบาลเสียงขางมากหรือรัฐบาลผสม หากเปนรัฐบาลผสม พรรคใดจะไดดแู ลกระทรวงศึกษาธิการ พรรค
จะสง ส.ส. คนใด หรือบุคคลภายนอกมาเปนรัฐมนตรีกระทรวงนี้ (เพราะรัฐธรรมนูญใหบคุ คลภายนอก
ที่ไมใช ส.ส. เปนรัฐมนตรีได) และทายที่สุด ก็คือ รัฐมนตรีคนใหมจะดําเนินตามนโยบายทีพ่ รรคได
ประกาศไวมากนอยเพียงใด
สํ าหรั บพรรคที่ ผิ ดหวังในการตั้งรัฐบาลหรือดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ยังมีบทบาทที่สํ าคัญที่
สามารถจะทําไดอยางตอเนือ่ ง คือ การเฝาติดตามการทํางานของรัฐมนตรีคนใหม หากมีสิ่งใดบกพรองผิด
พลาด สามารถจะทักทวงแกไขไดในระบบรัฐสภา การเฝาติดตามเชนนีใ้ นตางประเทศเรียกวา Shadow
Minister หรือรัฐมนตรีเงา ซึง่ บุคคลผูน จ้ี ะเปนตัวเก็งทีพ่ รรคจะใหดารงตํ
ํ าแหนงรัฐมนตรีตวั จริงหากมีการ
เปลีย่ นแปลงพรรคสามารถเขามาบริหารได การเฝาติดตามจะทําใหรัฐมนตรีเงามีความชํานาญเฉพาะเรื่อง
และมีความพรอมที่จะทํางานทันทีทไ่ี ดรบั แตงตัง้
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ในภาคประชาชนนั้น สิ่งที่สามารถจะทําไดคอื การติดตามผลงานของรัฐมนตรี ในกรณีทร่ี ฐั มนตรี
ทํางานไมมีประสิทธิภาพ เสียงสะทอนจากประชาชนจะทําใหรฐั บาลตองทบทวนหาผูม าดํารงตําแหนงคน
ใหม หรือหากถึงเวลาเลือกตัง้ ประชาชนสามารถใชสิทธิในการไมเลือกผูสมัครหรือพรรคนั้น
ในกรณีที่รัฐมนตรีกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ ประชาชนมีสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหไวใน
มาตรา 304 คือ ลงชื่อเรียกรองตอประธานวุฒสิ ภาใหถอดถอนรัฐมนตรีคนนัน้ ออกจากตําแหนง
หากการเมื อ งไทยเดิ น ตามครรลองนี้ ประชาชนคนไทยตระหนั ก ในสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ของตน
การปฏิรูปการศึกษาจะตองสัมฤทธิผลสมดังเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 อยางแนนอน

ภาคผนวก
นโยบายการศึกษา
6 พรรคการเมืองไทย
•!
•!
•!
•!
•!

พรรคความหวังใหม
พรรคชาติไทย
พรรคชาติพัฒนา
พรรคไทยรักไทย
พรรคประชากรไทย

•! พรรคประชาธิปตย
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นโยบายการศึกษาของพรรคความหวังใหม
“พรรคความหวังใหม” มุงมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิต
สํานึกในการรับผิดชอบตอบานเมือง พรรคจะสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกชนทุกระดับชั้นโดยเทาเทียมกัน และมุง ปรับ
ปรุงระบบการศึกษาทุกระดับและทุกสาขาใหสามารถตอบสนองความตองการของสังคม และตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในการสรางบุคลากร ครู อาจารย อีกทัง้
ปรับปรุงหลักสูตร เครื่องมืออุปกรณการเรียนการสอน ใหทนั สมัย
และมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางให เยาวชนมีคณ
ุ ภาพทีด่ ที ง้ั ดานความรูแ ละจริยธรรม เพื่อเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศตอไป
พรรคจะสงเสริมการวิจยั การพัฒนาและการถายทอด ทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ วิทยาการทั้งปวง
ทีจ่ ะนําไปสูค วามเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ทั้งนี้ โดยจะคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสังคม วัฒนธรรม
และประเพณีอนั ดีงามของชาติดวย อีกทั้งจะคํานึงถึงการสรางชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติ โดยจะพิทักษรักษาระบบนิเวศให
ถูกหลักวิชาการเพื่อแกมลภาวะอันเปนปญหารุนแรง
อันเนือ่ งมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม และการตั้งบานเรือนที่
อยูอ าศัยของประชาชนที่ยังขาดการวางแผนที่ดี
พรรคความหวังใหมจะพัฒนาหมูบ า น และชุมชนในชนบทใหกาวหนาใกลเคียงหรือทัดเทียมกับสวนกลาง โดย
จัดบริการสาธารณะทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยางทั่วถึงกันทั้งประเทศ
รวมตลอดทั้งการพัฒนาอาชีพ
เพือ่ สรางรายไดแกประชาชนในชนบทใหสงู ขึน้ อันจะปองกันแกไขปญหาการอพยพและการวางงานได
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นโยบายการศึกษาของพรรคชาติไทย
ใหความสําคัญกับผูเรียน
พรรคชาติไทยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาของเด็กและเยาวชนเพื่อใหเติบโตเปนมนุษยที่มีศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการดํารงชีวิต จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาทางดานสติปญญา
สุขภาพจิต และสุขภาพกาย
ของผูเ ขารับการศึกษา โดยจะสงเสริมการเรียนการสอนที่ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและนิสัยรักการอานใหแกเด็ก การ
จัดใหมโี ภชนาการอยางเหมาะสม การจัดหาทุนการศึกษาเพื่อใหสามารถเขาสูระบบการศึกษาที่สูงขึ้น และจัดระบบการ
แนะแนวการศึกษาตั้งแตในวัยเด็ก เพื่อใหเด็กสามารถกําหนดเปาหมายทางการศึกษาเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีของตนได
สําหรับการศึกษาอบรมในระดับอุดมศึกษาและขั้นสูงขึ้นไปนั้น จะสนับสนุนใหเกิดความหลากหลายและความมีประสิทธิ
ภาพของการเรียนรู การคนควาและการวิจัย เพื่อใหบัณฑิตที่ผานการศึกษาระดับนี้สามารถตอบสนองตอสังคมและ
ประเทศไดอยางสูงสุด

สงเสริมคุณภาพครู
พรรคชาติไทยมุงเนนการปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรมและความเอื้ออาทรตอผูรับการศึกษาแกครู
ผูสอน สงเสริมใหเกิดการฝกอบรมวิทยาการและองคความรูใหมที่ทันสมัยแกบุคลากรทางการศึกษา
จัดสวัสดิภาพ และสวัสดิการครู การสนับสนุนใหปราชญชาวบานมีสว นรวมในการใหการศึกษา รวมทั้ง
การสรางแรงจูงใจใหครูกลับถิน่ ฐานบานเกิด เพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมในทองถิน่ ตาง ๆ
อยางทั่วถึง
พัฒนาหลักสูตร
พรรคชาติไทยมุงสงเสริมใหหลักสูตรการศึกษาประกอบไปดวยการเรียนการสอน การปฏิบตั ทิ ม่ี ี
ทั้งวิชาการ จริยธรรม และแนวทางการดํารงชีวิต การสงเสริมใหผเู รียนกลาคิดกลาทําอยางมีสติและมี
เหตุผล รวมทั้งการสรางความรูความเขาใจเพื่อนําวิชาการไปประยุกตใชใหเกิดผลปฏิบัติที่แทจริง ทั้งนี้
โดยเปดโอกาสใหผูบริหารสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาและประเมิน
ผลการจัดระบบการศึกษา
พัฒนาอุปกรณการเรียนการสอน
พรรคชาติไทยมุงสงเสริมการจัดใหมีสถานศึกษาขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคอยางเพียงพอ โดยอาจใช
อาคารสถานที่ของสวนราชการและวัด หรือขององคกรสาธารณกุศล เพื่อจัดการเรียนการสอน การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน จัดใหมีตําราเรียนและอุปกรณการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาของผูเ รียนในแตละทองถิน่ ตลอดจนของคนพิการอยาง
ทั่วถึง และพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงขอมูลทางการศึกษาทีค่ รบวงจร
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เสริมสรางศักยภาพการบริหารการศึกษา
พรรคชาติไทยใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของแตละสถานศึกษา โดยจะสงเสริมใหภาค
เอกชนเขามามีสว นในการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา การสราง
เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า งสถานศึ กษาของไทยกั บนานาประเทศ เพื่ อการแลกเปลี่ ยนนั กเรี ยน
นักศึกษา วิทยากรทางการศึกษา ขอมูลความรูท างวิชาการ วิธกี ารบริหารจัดการ และเทคโนโลยีดา นการ
ศึกษาระหวางกัน รวมทั้งการจัดสรรเงินงบประมาณเพือ่ อุดหนุนสถานศึกษาอยางเปนธรรมและเหมาะสม
กับสภาพของแตละสถานศึกษา
ธํารงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และเอกลักษณของชาติ
พรรคชาติไทยตระหนักถึงการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองและการสืบสานขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมของชาติ โดยจะสงเสริมใหสอดแทรกการเรียนการสอนเกีย่ วกับความเปนมา ลักษณะ และ
คุณคาของธรรมเนียม วัฒนธรรม และเอกลักษณของชาติในดานตางๆ ไวในหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งจะ
รณรงคใหคนไทยมีความหวงแหนและภูมิใจ รวมกันสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และเอกลักษณ
อันดีงามของชาติตอ ไป
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นโยบายการศึกษาของพรรคชาติพัฒนา
พรรคชาติพฒ
ั นามุงที่จะพัฒนาระบบการศึกษาของชาติใหกาวไปสูความเปนเลิศ และเปนที่ ยอมรับในระดับ
สากล รวมทัง้ สอดคลองเหมาะสมกับประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยใหประชาชนในชาติไดมีโอกาสทางการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ รวมทั้งการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทัดเทียมกัน
ภายใตจิตสํานึกของความเปนคนไทยที่หวง
แหนและพรอมที่จะปกปองรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย ตลอดจนมีคุณลักษณะทั้งทางรางกาย สังคม
อารมณและสติปญญา ในอันที่จะเปนกําลังสําคัญทีต่ อบสนองและสนับสนุนตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
1.! สงเสริมการดูแลเด็กกอนวัยเรียน เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ป
2.! ประกันโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 12
ป ซึง่ รัฐจะจัดใหโดยไมเรียกเก็บคาใชจาย
3.! ประกันโอกาสทางการศึกษา ทั้งในปริมาณและคุณภาพ ไปสูผ ดู อ ยโอกาสในสังคม ตลอดจน ผูพ กิ ารทุพพลภาพ
ใหไดรับการศึกษา ไดทัดเทียมกับประชาชนทั่วไป
4.! สนับสนุนงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป อยางทัดเทียมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน
5.! สนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและภาคเอกชน ใหมีความเปนอิสระ มีความคลองตัวและมี
คุณภาพ
6.! สนับสนุนใหมกี ารลดตนทุนดานการศึกษาในภาคเอกชน รวมทั้งใหสิทธิพิเศษในการลดหยอน คาสาธารณูปโภค
เพือ่ การศึกษา
7.! ปรับปรุงใหมีการผอนปรนมาตรการดานภาษีอุปกรณการเรียน การสอนเพื่อการศึกษา
8.! สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในภาครัฐและเอกชน ใหมีเทคโนโลยีอุปกรณการศึกษาที่ทันสมัยและเปนสากล
จัดวางระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบและใหขอมูลสถิติมีความเปน
ปจจุบัน รวมทั้งกําหนดมาตรการการจัดสรรคลื่นความถี่ใหสาหรั
ํ บการศึกษา เพื่อใหสื่อมวลชนมีสวนในการ
พัฒนาระบบการศึกษาของชาติ
9.! สนับสนุนการรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาในลักษณะของเครือขายชุมชนทางการศึกษา
เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาองคความรูทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในลักษณะความชํ านาญการพิเศษและการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรระหวางเครือขายชุมชนเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา
10.!สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูและสามารถ แสวงหาความรู
ไดดวยตนเอง มีทกั ษะความชํานาญที่สามารถจะคิดเปน ทําเปน และแกไขปญหาไดดวยตนเอง
11.!สนับสนุนการศึกษาอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน เพือ่ ปลูกฝงใหประชาชนในชาติเปนผูม จี ริยธรรม คุณธรรม ศีล
ธรรม ตระหนักและหวงแหนวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติ รวมทั้งมีคุณลักษณะที่มีความเปนสากล รอบรู
และเทาทันการเปลีย่ นแปลงของโลก
12.!สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประชาชนชาวไทย ใหสามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางเปนสุข พรอมทั้งไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมและพรอมที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
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13.!ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอน ใหมีความหลากหลายตามความตองการและความ สอดคลองของทองถิ่น
และสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งใหมีความเปนสากล
14.!ใหมอี งคกรอิสระทําหนาที่ควบคุมมาตรฐานการศึกษา การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
15.!ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู โดยสงเสริมใหมีหนวยงานผลิตครูที่มีคุณภาพและมี จิตวิญญาณของ
ความเปนครู รวมทั้งสงเสริมใหครูมีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการ ภายใตการกํากับดูแลขององคกร
วิชาชีพอิสระ
16.!สงเสริมใหอาชีพครูมีสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น เพื่อจูงใจใหบุคคลผูมีความรูความสามารถเขาสูระบบการให
การศึกษา รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิการและสรางหลักประกันในวิชาชีพ ใหสามารถดํารงชีพอยางมีเกียรติและมี
ศักดิ์ศรี
17.!สงเสริมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพใหไดมาตรฐานผานกองทุนเงินกูยืมดอกเบี้ย
ตําและใช
่
บตั รการศึกษาสําหรับคนยากจน เพื่อสนับสนุนใหโรงเรียนเอกชนไดชวยแบงเบาภาระของรัฐ
18.!ปรับปรุงกฎระเบียบกองทุนเงินกูยืมใหสอดคลองและเหมาะสม เพื่อใหภาคเอกชนสามารถกูยืมเงินจากกองทุน
นําไปใชปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการจัดการศึกษา
19.!สงเสริมใหครอบครัวชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบใหกับบุตรหลานของ
ตน โดยผานองคกรปกครองสวนทองถิน่ สถาบันการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งองคกรของชุมชน
20.!สรางวินยั คนในชาติ โดยสงเสริมใหมีกิจกรรมลูกเสือ ลูกเสือชาวบานและยุวกาชาดใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
21.!สงเสริมใหมกี ารศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางกวางขวาง ทัว่ ถึง และมีอสิ ระ โดยสนับสนุนสถาบันทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนใหผลิตบัณฑิตที่มีปริมาณและคุณภาพที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนา เพือ่ แกไขปญหาและสรางความเปนเลิศทางวิชาการของ ทองถิ่น
22.!สนับสนุนใหมีการรวมศูนยนโยบายการจัดการศึกษาอยางชัดเจน
23.!สนับสนุนใหมกี ฎหมายการศึกษาแหงชาติ ภายใตกรอบของการจัดการศึกษาในทุกระดับใหมีความเปนเอกภาพ
24.!เรงปรับโครงสรางการผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหมคี วามสมดุลและสอด
คลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
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นโยบายการศึกษาของพรรคไทยรักไทย
นโยบายแหงชาติ
จุดยืนนโยบายการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย “สรางคน สรางชาติ”

ปณิธาน
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ฉบับป 2542 จุดประกายปฏิรปู การศึกษาไทย พรรคไทยรักไทยจะทํา
ทุกวิถีทางใหการปฏิรูปการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณและกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายแมบท
การศึกษาฉบับนีก้ ําหนด

คิดใหม ทําใหม เพือ่ การศึกษา
เพื่อใหประเทศไทยอยูร อดและกาวตอไปอยางสงางามในเวทีโลก ผูนาประเทศต
ํ
องวางแผนลงทุน
การศึกษาอยางมีทิศทาง เพื่อใหการพัฒนาสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
ดานอื่นๆ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทุกชนิดที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภารกิจสําคัญของพรรคไทยรักไทย
มุงมั่นที่จะบริหารจัดการเพือ่ ใหการศึกษาทีด่ ที ส่ี ดุ แกเด็ก เยาวชนและผูใ หญทกุ คน ใหคดิ เปน ใฝรู
รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถนําความรูไ ปทํางานเปน ดวยวินยั และจินตนาการสรางสรรค สรางรายไดแก
ตนเองพรอมกับสรางงาน สรางอาชีพแกผูอื่น เปนผูป ระกอบการได
พรรคไทยรักไทยมุงมั่นที่จะใหการศึกษา สรางชาติ สรางคนไทยรุนใหมที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ
ของชาติไทย เปยมดวยจิตวิญญาณของความเปนไทย เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสากล และถึงพรอมดวย
คุณธรรม เขาใจแกนแทของศาสนาของตน มีจิตสํานึกตอสิง่ แวดลอมและเปนพลเมืองดี สามารถรวมมือ
กันสรรคสรางสังคมไทยใหรมเย็นและรุงเรือง

พรรคไทยรักไทยจะจัดการศึกษาโดยมุง ความเปนเลิศนีไ้ ด โดยสรางกลยุทธ 2 มิติ
1. ปจจัย 4 ประการ ในสถานศึกษาทุกระดับ
2. กระบวนการสูความเปนเลิศ
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1. ปจจัย 4 ประการในสถานศึกษาทุกระดับ
•! สภาพแวดลอม
รมรื่น เปนระเบียบ ปลอดภัย ไรมลพิษ ไรสารเสพยตดิ และอบายมุข
•! อุปกรณทันสมัย

นอกจากอุปกรณการศึกษา กีฬา ดนตรี หองสมุด หองปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตรแลว ตองขยาย
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมสถานศึกษาทั่วประเทศตามแผนพัฒนาสารสนเทศแหงชาติ
เชน
- ใหโรงเรียนมัธยมเขาถึงเครือขายสคูลเน็ตภายใน 2 ป
- ใหโรงเรียนประถมเขาถึงเครือขายสคูลเน็ตภายใน 4 ป
•! การบริหารจัดการ
1. มุง ใหนักเรียน นักศึกษามีคุณภาพและมีความสุข
2. สงเสริมใหสถานศึกษาบริหารตามแผนงาน โดยกําหนด “ธรรมนูญโรงเรียน” และให “คณะกรรมการสถาน
ศึกษา” ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติทํางานอยางอิสระแทจริง ภายใตระบบตรวจสอบทีโ่ ปรงใส พรรคสนับสนุนให
รณรงคและเตรียมความพรอมอยางจริงจัง เพื่อใหพอแม ชุมชน มีสว นรวมในการบริหารโรงเรียน
•! ครู-ผูบ ริหารมืออาชีพ เพียบพรอมดวยคุณภาพและคุณธรรม
1. มุง ใหอาชีพครูเปนอาชีพชัน้ แนวหนา เรงรัดกองทุนเพื่อครูและระบบสหกรณครูที่เขมแข็งและบริหารจัดการดี
เพือ่ สวัสดิการและการพัฒนาครูในทุกเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหครูมีความเปนอยูที่ดี ปราศจากหนี้สิน ดํารงความเปน
“ครู” ได
2. เรงวางระบบใหครูและผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง และสามารถสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูได แผนพัฒนาครูที่เรงดวน คือ
- ภายในเวลา 2 ป ครูทุกคนรวมทั้งครูโรงเรียนอาชีวะตองไดรับการอบรมจนใชคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ตได
- ครูภาษาอังกฤษตองผานหลักสูตรเขมขนกับเจาของภาษา
- ผูบ ริหารตองมีทักษะการบริหารและภาวะความเปนผูนํา
3. รัฐตองสรรหาคนเกง คนดีเปนครู โดยเฉพาะสายทีข่ าดแคลน ตั้งแตบัดนี้ โดยคัดเลือกใหทุน นักเรียนที่เรียน
ดี ประพฤติดี และจะตองคอยดูแล แนะแนวตลอดระยะเวลาการศึกษา
4. ยกยองครู ผูบ ริหารมืออาชีพทีด่ ําเนินชีวิตเรียบงาย ประหยัด ปลอดอบายมุข และใน
ขณะเดียวกัน ครู
ทีท่ าผิ
ํ ดจรรยาบรรณครูตองถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและถูกลงโทษ
5. สนับสนุนใหปรับปรุงโครงสรางการบริหารในสถานศึกษา ชั่วโมงการสอน สัดสวนนักเรียน เพื่อใหครูสามารถ
อุทศิ เวลากับการสอน หรืองานสงเสริมวิชาการ ผูบริหารตองทุมเทใหกับกิจการของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาให
บรรลุตามแผนงานทุกดาน

59
2. กระบวนการสูความเปนเลิศ
•! ระบบประเมินคุณภาพ
สนับสนุนใหโรงเรียนทั่วประเทศทยอยเขาสูระบบการประเมินคุณภาพ ภายในรูปแบบสากลที่ประยุกตกับ
ประเทศไทย โดยองคกรมหาชนอิสระทีเ่ ปนกลาง เพื่อใหครู/ผูบริหารคุนเคยกับวัฒนธรรมการประเมินคุณภาพอยางสราง
สรรคในแงที่เปนกระบวนที่วัดผลเพื่อความกาวหนาของตนมิใชเพื่อลงโทษ เปนการชวยใหสถานศึกษามีความพรอมที่จะ
ผานการประเมินคุณภาพภายนอกตาม พ.ร.บ.การศึกษา แหงชาติ สถานศึกษาที่ผานการประเมินควรไดรับงบประมาณ
เพิม่ เปนแรงจูงใจ
•! ปฏิรปู หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ใหทนั โลก ทันสมัยอยูเสมอ และเชื่อมโยงกับนโยบายดานอื่นๆ โดยเฉพาะนโยบายแรงงาน
สาธารณสุข
เศรษฐกิจ เกษตร เพื่อความเปนเอกภาพและกอประโยชนอยางแทจริงตอประชาชนทุกคน ทุกกลุมอาชีพ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ตอผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูเกษียณงานซึ่งตองการทํางานอื่น
1. หลักสูตรทุกระดับตองไดรบั การประเมินและปรับปรุงเปนระยะๆ โดยคณะทํางานซึ่งประกอบดวย ภาครัฐ เอก
ชน สาขาอาชีพอืน่ ๆ รวมทัง้ เกษตรกร เพื่อใหผูเรียนมีความสมดุลทางสติปญญา อารมณ พรอมดวยคุณธรรม มีจิตสํานึก
ตอสังคมและสิง่ แวดลอม ดวยหลักสูตรที่ทันตอยุคสมัย ใชไดในชีวิตจริง แตละทองถิ่น มีความหลากหลาย ยืดหยุน ไม
ซําซ
้ อน ทีส่ าคั
ํ ญ คือมีภาคปฏิบตั ิ และเสนอวิชาเลือกที่ ตรงกับความตองการของสังคม ตัวอยางเชน การประกอบการ
สาขาตางๆ การบริหารจัดการ ฯลฯ
2. สนับสนุนการศึกษาของสงฆและทุกศาสนา เพือ่ สืบทอดศาสนทายาทและสืบสานหลักธรรม ทุกศาสนา
3. สนับสนุนการศึกษา เพื่อคนพิการ และการศึกษาพิเศษ เพื่อใหทุกคนเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม
4. สนับสนุนใหอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพเต็มที่เพื่อเปนแกนหลักในการพัฒนา
ประเทศทุกดาน

5. กําหนดเกณฑมาตรฐานแหงชาติสําหรับผูเรียนแตละระดับและวัดผลดวยขอสอบมาตรฐาน
กลาง ดังนี้
เด็กปฐมวัย
จบชั้น ป.6

จบชั้น ม.3
(ภาคบังคับ)

มีพฒ
ั นาการทางรางกาย จิตใจ ปญญา สมวัย พรอมที่จะเขาเรียนชั้น ป.1 ตอไป
- ตองสามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทยไดดี สื่อสารภาษาอังกฤษ
ระดับเบื้องตนได
- คิดเลขคลองแคลว มีความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตร ไดฝกใช
เครือ่ งมือ เครื่องจักรใกลตัวอยางงายๆ ไดฝกดนตรี กีฬา ศิลปะ
อยางนอยคนละ 1 ชนิด (ควรเปนของไทย)
- ใชคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษได
- มีความรูภ าษาสากลเพิม่ อีก 1 ภาษา ตามความถนัดและความสนใจ

- รวมกิจกรรมชมรมศิลปะ ดนตรี กีฬาไทย อยางนอย 1 ชมรม
- ผานกิจกรรมเพือ่ ศาสนาหรือสาธารณประโยชน

- ผานการฝกอาชีพอยางนอย 1 หลักสูตรพรอมการฝกงาน
จบชั้น ม.6
(การศึกษา

- ใชคอมพิวเตอรไดดี อาน เขียน พูด ฟง ภาษาอังกฤษและภาษาสากล
ไดดี
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พืน้ ฐาน)

อุดมศึกษา

- มีกจิ กรรมบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนหรือศาสนา รวมกิจกรรมชมรม
เสริมวิชาการ 1 ชมรม
- ในสายอาชีพ ตองผานการฝกงานจนทํางานได ในสายสามัญตองได
เรียนหลักสูตรวิชาชีพอยางนอย 1 วิชาและไดฝกงาน
- ตองเขียน อาน พูด ฟงใชภาษาที่สอง และเทคโนโลยีสารสนเทศได
อย า งคล อ งแคล ว เป น ป ญ ญาชนที่ เ ป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ ผ า นการ
ฝกงาน อยางนอย 1 ภาคการศึกษา พรอมทํางานไดอยางสรางสรรค
- มีกจิ กรรมบําเพ็ญประโยชนแกชุมชน หรือศาสนา วัฒนธรรมในชวง
ปดภาค

เชือ่ มโยงโรงเรียนกับชีวติ และการทํางาน
•! การศึกษาไทยตองมุงสรางเยาวชนใหทุกคนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ตองสามารถทํางาน
ประกอบอาชีพพื้นฐานได จากการไดเลือกเรียนหลักสูตรวิชาชีพอยางนอย 1 วิชา และผานประสบการณการทํางาน ใน
การนีต้ อ งเปลีย่ นทัศนคติคุณคาของการทํางานของเด็กไทยแตวัยเยาว
•! ทุกสวนในสังคมตองใหความสํ าคัญกับการศึกษาสายอาชีพใหมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับการศึกษาสาย
ํ
จริง โดยแบงเปน
สามัญ ยกระดับการศึกษาและปรับโครงสรางสายอาชีพใหทนั สมัย มีคณ
ุ ภาพ ผลิตคนทีท่ างานได
สองสาย ซึ่งสามารถเทียบโอนกันได ดังนี้
1. สายทีเ่ นนทัง้ วิชาการและการสรางทักษะปฏิบัติซึ่งเรียนตอถึงปริญญาตรี ไดมีระบบฝกงานกับภาคเอกชน
2. สายที่เนนทักษะอาชีพ ซึ่งเอื้ออํานวยใหผูเรียนที่มีความรูตํากว
่ า ป.6 เขาเรียนไดและมีระบบชางฝกหัด
(apprenticeship) ซึง่ ทําใหผเู รียนไดรบั เบีย้ เลีย้ งขณะเรียนดวย
•! พรรคไทยรักไทยเล็งเห็นความจําเปนที่ตองเรงรัดการออก “พ.ร.บ. การอาชีวะศึกษาและการฝกอบรม
แหงชาติ” โดยดวน เพื่อเปน “การศึกษาภาคประชาชน” ที่เปนระบบตอเนื่องตลอดชีวิต เพือ่ เพิ่มขีดความ
สามารถทัง้ แกผเู รียนสายอาชีพ ซึ่งถูกละเลยมาตลอด แกคนพิการ และประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาอีกกวา 30
ลานคน นอกจากนีเ้ พือ่ เปนการขยายการอุดมศึกษา ดวยเหตุที่ในอนาคตอันใกลจะมีผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปมาก
ขึน้ ตางก็จะทําตามคานิยมที่มุงเขาสูการศึกษาสายสามัญและมหาวิทยาลัย ซึ่งไมอาจรองรับไดอยางแนนอน พ.ร.บ.การ
อาชีวศึกษาฯ ฉบับนี้ ควรมีสาระสําคัญดังนี้
1. ระบบทวิภาคี เพื่อใหผูเรียนเขาฝกงานในสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนสลับกับการเรียนภาคทฤษฎีใน
สถานศึกษา โดยใหสภาอุตสาหกรรม หอการคา สภาเกษตร เปนแกนนําในการจัดการฝกอาชีพ
2. ระบบชางฝกหัดดังกลาวขางตนซึ่งไดรับการยอมรับทางกฎหมาย
3. แรงจูงใจแกภาคเอกชนอยางจริงจัง เชน มาตรการลดหยอนภาษีแกสถานประกอบการที่ใหการสนับสนุนการ
ฝกอบรมหรือจัดการฝกอบรม หรืออาจใหเปนเงินคูปองรายหัวแทนการขอเบิกเงินลดหยอนภาษี
4. ใหมี “คณะกรรมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมอาชีพแหงชาติ” ที่รับผิดชอบควบคุมการฝกอบรมอาชีพใน
ลักษณะไตรภาคี (กระทรวงศึกษา/กระทรวงแรงงานฯ/องคกรภาคเอกชนทั้งนายจางและ ลูกจาง) มีหนาทีบ่ ริหาร “กอง
ทุนฝกทักษะอาชีพ” ซึ่งไดรับงบประมาณจากเงินอุดหนุนของรัฐ สถานประกอบการ และเงินสมทบจากพนักงาน
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5. ระบบมาตรฐานวิชาชีพแหงชาติ ซึ่งกําหนดมาตรฐานระดับตางๆ ตั้งแตพื้นฐานจนถึงระดับสูงในสาขาอาชีพ
หลากหลาย ควบคุมโดยองคกรวิชาชีพที่เปนกลาง ซึ่งเปนผูออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยจะมีสวนชวยกําหนดคา
จางและเงินเดือนอยางเปนธรรม
6. วางระบบใหผูเรียนมีสมุดบันทึกการเรียนรู เพื่อบันทึกประวัติการอบรมประจําตัวเปนทางการเพื่อความ
สะดวกในการโอนยายขามระบบหรือการสมัครงานทัง้ ในและนอกประเทศ

จุดยืนนโยบายการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
•! เปดโรงเรียนใหประชาชนทุกกลุม ทุกวัย
•! ความเปนเลิศทางการศึกษา ตองจัดใหประชาชนทุกกลุม ทุกวัย ทุกเวลาของชีวิต
สิง่ นีจ้ ะเกิดขึน้ ไดเมื่อคนไทยทุกคนมีทัศนคติวา การศึกษาเปนเรื่องของคนไทยทุกคน ไมใชเฉพาะรัฐบาลหรือโรง
เรียนเทานั้น ทุกคนตองรวมพลังจับมือกันปฏิรูปการศึกษาและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนเมื่อใดก็ตาม แมวาพื้นฐานความรู
เดิมจะตํากว
่ า ป.4 ก็ตาม
•! พรรคไทยรักไทยขอสนับสนุนนโยบายการคืนโรงเรียนใหชุมชน ดวยการใหเปดโรงเรียนใหประชาชน
สามารถเขาไปชวยทําประโยชนใหโรงเรียน
ทัง้ กําลังกาย ทรัพยและปญญา พรอมทั้งใชประโยชนจากโรงเรียน ประชาชนอาจเปนอาสาสมัครชวยทํางาน
ตามความถนัด เชน สอดสองลูกหลานจากภัยสังคม ยาเสพยติด สอนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร เปนตน และอาจเขาไป
ใชหอ งสมุด สนามกีฬาในชวงเย็นเสาร-อาทิตย ศูนยการเรียนรูเพื่อ ชุมชนอาจใชพน้ื ทีใ่ นโรงเรียนนีเ้ อง เมื่อใดที่ประชาชนรู
สึกวาเขามีสว นเปนเจาของโรงเรียน ประชาชนก็จะดูแลและพัฒนาโรงเรียนเปนอยางดี

•! พรรคไทยรักไทยขอเชิญชวนใหทกุ ทานในสังคมรวมพลัง จับมือกันสรางสังคมแหงการเรียน
รูตลอดชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน ทุกวัย
โดยใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูห ลักในระบบและแหลงการเรียนรูน ก้ี ระจายไปทัว่ ประเทศ เชน วัด โบสถ
มัสยิด ศูนยวัฒนธรรม พิพธิ ภัณฑ สวนสาธารณะ ศูนยกีฬา วนอุทยาน สื่อมวลชนทุกประเภท และโดยเฉพาะหองสมุด
งบประมาณสวนหนึ่งจะตองไดรับการจัดสรรโดยคํานึงถึงการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูนี้
หองสมุดแหง
ชาติจะตองไดรบั การปรับปรุงใหทนั สมัยและมีชวี ติ ทันที เปดกวางใหประชาชนสามารถใชบริการหลากหลายในราคายอม
เยา ทุกจังหวัดจะตองมีหอ งสมุดประชาชนทีม่ เี ครือขายสารสนเทศภายใน 4 ป
•! ลงทุนเพื่อการศึกษาอยางคิดใหม ทําใหม
วันนีท้ งั้ ภาครัฐและภาคประชาชนจําเปนตองทบทวนบทบาทของแตละฝายดานการศึกษา
คนไทยทุกคน
ทุกสถาบันตองหันมาแบงปนความรับผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเพื่อการศึกษา
ในสวนของรัฐบาลตองให
ความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอยางจริงใจและมีทิศทางชัดเจน พอสรุปสาระหลักไดดงั นี้
1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาควรใหความสําคัญแกการพัฒนาบุคคลกอนอื่นใด และ
สนับสนุนการจัดงบประมาณตามรายหัว
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2. กระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาโดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน สาธารณสุข และมหาดไทย
ตองรวมกันสํารวจทรัพยากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อลดความซํ้าซอนและใหใชประโยชนสูงสุดรวมกัน
ไมวา จะเปนสถานที่ อุปกรณ บุคลากร หรือภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ หนวยงานเพื่อการศึกษาที่ยังขาดแคลน เชน ศูนยสนับสนุน
การศึกษาเพือ่ เด็กดอยโอกาส โดยเฉพาะวัยรุน กลุมเด็กพิเศษ เชน คนพิการ เด็กปฐมวัย ฯลฯ หรือศูนยการเรียนรูต ลอด
ชีวติ ทีท่ นั สมัยก็จะเกิดขึ้นตามความตองการของชุมชนไดอยางรวดเร็วในโรงเรียนหรืออาคารที่มีอยูแลว
3. ระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษาทุกประเภทและทุกรูปแบบ เชน จากเงินบริจาคเพื่อศาสนา รายไดของ
กองสลาก ภาษีทองถิ่น ฯลฯ
4. ใหผบู ริจาคเพือ่ การศึกษารวมทั้งการศึกษาเอกชนขอลดหยอนภาษีเงินได ไดเพิ่มขึ้น
5. มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหเอกชนลงทุนเพื่อการศึกษาและฝกอบรม โดยผอนคลายระเบียบราช
การและใหสิทธิพิเศษดานภาษี อาทิ
1) รัฐจะไมลงทุนและแขงขันในพื้นที่หรือสาขาวิชาเดียวกัน
2) โครงการ BOI เพือ่ การศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ขอลดหยอนภาษีไดในระยะลงทุนเบือ้ ง
ตนโดยเฉพาะในกรณีซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร กระดาษ ฯลฯ
6. มีสวัสดิการเพือ่ การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสอยางแทจริง
1) ใหผมู รี ายไดนอย ไดเรียนพรอมกับทํางาน โดยสนับสนุนใหมโี อกาสทํางานในสถานศึกษากอนผูอื่น
2) สนับสนุนใหเยาวชนโดยเฉพาะผูดอยโอกาสไดทางานระหว
ํ
างปดภาค
3) จัดโครงการเงินกูยืมเพื่อการศึกษาระยะยาวดอกเบี้ยตํ่าแกผูดอยโอกาส เนนระดับ
ม.ตน ม.
ปลาย และอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติ (ปลอดยาเสพยติด) และ กิจกรรมเพื่อชุมชนอยาง
ตอเนือ่ ง พรอมบันทึกเลขประจําตัวบัตรประชาชน เพื่อเปนหลักฐานในการติดตามหนี้เงินกูยืมหลังสําเร็จการศึกษาแลว

7. ผูเรียนนําคาเลาเรียนทีใ่ ชในสถาบันพัฒนาทักษะทีร่ ฐั กําหนดมาลดหยอนภาษีได

นโยบายการศึกษาและวัฒนธรรม
บทเรียนจากความระสํ่ าระสาย ของระบบเศรษฐกิจไทยและเอเชีย ทํ าใหเราตองเรงทบทวน
นโยบายดานการศึกษา ตลอดจนปรัชญาการศึกษาที่จะสรางใหเด็กไทยมีฉันทะทางปญญาและวินัยแหง
ปญญา สามารถใชปญญาสรรคสรางความคิด และความรูตางๆ ดวยตนเองดุจความคิดทีบ่ นิ ได โดยมี
วินัยแหงปญญาเพือ่ พัฒนาเด็กไทยเขาสูศ ตวรรษที่ 21 อยางเหมาะสมกับศักยภาพแหงตนที่จะเลือกเขาสู
โลกาภิวัตนตามความถนัด โดยมีฐานของประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนและมั่นคง รวมทั้งการ
สงเสริมใหภาคเอกชนมีสว นรวมตอการพัฒนาการศึกษาของชาติในทุกระดับ
•! พรรคจึงมีนโยบายการศึกษาและวัฒนธรรม ดังนี้
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อวาง
รากฐานการพัฒนาเด็กไทยอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน ดวยการเนนการอบรมใหเด็กมีฉนั ทะทางปญญา
และวินัยแหงปญญา และสามารถใชปญ
 ญามาสรรคสรางความคิด และความรูต า ง ๆ ดวยตนเอง ใหรูจัก
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ฝนแตไมใชเพอฝน ปรับปรุงบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาของชาติทง้ั ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาใหสอดรับกับปรัชญาการศึกษา เพื่อการพัฒนาเด็กไทยภายใตกรอบวินัยแหงปญญา
เขมงวดตอการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขาสูวิชาชีพครูดวยการเนนประสิทธิภาพและทัศนคติที่ดีตอการเรียน
และการสอนที่มีคุณภาพโดยไมคุกคามตอความคิดสรางสรรคของเด็ก และสงเสริมการสรางทัศนคติที่ดี
ของครูเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของสังคมไทยและของโลกรวมทั้งพัฒนาการของเด็ก สงเสริมให
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหการศึกษาในทุกระดับใหไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหเรียนรูกับ
วิทยาการตางๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกเพื่อใหสามารถปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหมีความเหมาะสมและพลวัตตามสถานการณอยางทันทวงที
ในระดับอุดมศึกษาจะเรงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
สามารถก อ ประโยชน แ ก ต นเองและสั ง คมส วนรวม โดยมี ค วามสามารถในการพัฒนาตนเองอยาง
เหมาะสม เพราะได รั บ การศึ ก ษาอบรมในระดั บ อุ ด มศึ ก ษามาแล ว ขณะเดี ย วกั น บั ณ ฑิ ต ในทาง
สังคมศาสตรจะตองมีความสามารถนําความคิดสรางสรรคตอ สังคม สามารถใหคําตอบแกสงั คมไดอยางมี
คุณคา และมีความหลากหลายตามความเปนจริงของโลกยุคใหม โดยจะเรงสงเสริมการพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน คุณภาพของผูส อน ตลอดจนอุปกรณการศึกษาตางๆ ที่จาเป
ํ น
ใหความสําคัญอยางยิง่ ยวดกับการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ใหเปนคลังแหงความรูแ ละขอมูลขาวสาร
ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญทีจ่ ะตอบสนองการใชประโยชนของหนวยงานเอกชนและรัฐ
ในระดับอาชีวะศึกษานั้น จะใหความสําคัญแกวทิ ยาลัยวิชาชีพตางๆ เพราะถือวาวิทยาลัยวิชาชีพ
เปนหัวใจของการคงอยูข องระบบเศรษฐกิจไทยยุคใหม และคุณภาพของผลผลิตของวิทยาลัยวิชาชีพ คือ
หัวใจของอนาคตเศรษฐกิจไทย โดยจะใหการสนับสนุนเปนพิเศษแกกลุมวิชาชีพเปาหมาย พรอมทั้ง
เรงเพิ่มคุณภาพของนักศึกษาใหตอบสนองตอความตองการในโครงสรางเศรษฐกิจใหม สงเสริมความรวม
มือทางเทคนิควิชาการ และทักษะระหวางวิสาหกิจในตางประเทศหรือสถานศึกษาในตางประเทศ เพือ่ การ
แลกเปลี่ยนความรู ถายทอดความรูแ ละทักษะตาง ๆ มาสูวิทยาลัยวิชาชีพของไทยตามความเหมาะสม
ความถนัด ความพรอมและศักยภาพของแตละสถาบัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรและผูสาเร็
ํ จการ
ศึกษา สงเสริมใหวิทยาลัยวิชาชีพใชประโยชนอยางสูงสุดจากการรับการถายทอดทักษะจากตางประเทศ
มาถายทอดเพื่อยกระดับคุณภาพฝมือแรงงานใหสูงขึ้นดวยระบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือระบบการ
ศึกษาเสริมเพือ่ ชวยลดปญหาการขาดทักษะฝมอื แรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สําหรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม สงเสริมการเรียนการสอนของระบบการศึกษานอกโรงเรียนอยาง
กว างขวางเพื่ อใหสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต โดยใหบริการดานการเรียนการสอนใน
วิทยาการตางๆ อยางหลากหลายเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยจะใหความสําคัญตอการศึกษานอก
โรงเรียนเทาเทียมกับการศึกษาในระบบโรงเรียน
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ใหความสํ าคัญกั บการเรียนการสอนภาษาที่ สองสํ าหรั บเด็ กและเยาวชน เพื่ อเพิ่ ม ขี ดความ
สามารถในการเรียนรู การรับ การถายทอดทางเทคนิคและวิชาการ ตลอดจนทักษะ รวมทัง้ สรางโอกาสใน
การเขาสูโ ลกาภิวฒ
ั นตามความถนัดและศักยภาพแหงตน
สงเสริมใหภาคเอกชนมีศักยภาพในการฝกอบรมทักษะและเทคนิคตางๆ ใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงาน โดยสนับสนุนการรับรองหลักสูตร และการใหสทิ ธิประโยชนทเ่ี ปนประโยชน
ตอการจัดการฝกอบรม
สงเสริมใหครูไดรับการลาพักเปนกรณีพิเศษเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ พัฒนาประสิทธิภาพการสอน
และทัศนคติการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผล
สงเสริมใหเด็กไทยสามารถเรียนรู และเลือกใชประโยชนจากวัฒนธรรมและอิทธิพลโลกาภิวัตน
เพื่อมาเสริมความลึกซึ้งและทักษะในการเขาใจโลกอันจะเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
ตามครรลองที่ดี และเลือกเขาสูโ ลกาภิวฒ
ั นตามความถนัดและศักยภาพแหงตน
ในระบบการศึ ก ษาไทยนั้ น จะต อ งให มี ค ณะกรรมการตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ ป น
หนวยงานอิสระไมอยูใ นระบบราชการ เพือ่ ใหหนวยงานนีม้ หี นาทีต่ รวจสอบคุณภาพการศึกษา การเรียน
การสอน เพือ่ เสนอแนะตอรัฐบาลและรัฐสภาทุกป
องคความรูของมนุษยชาตินั้นไมมีขีดจํากัดในเรือ่ งพรมแดน เชือ้ ชาติและศาสนา องคความรูข อง
มนุษยชาติเหลานี้ควรจะเปนพลังความรูเสริมตอเด็กไทยและประชาชนผูใฝรู พรรคจะมุงมั่นสรางระบบ
หอสมุดแหงประชาชนที่จะนําองคความรูของมนุษยชาติเหลานั้นมารวบรวมไว เพื่อมาเสริมระบบการ
ศึกษาทีม่ อี ยูเ ดิม
สงเสริมระบบหองสมุดดังกลาวใหเปนหัวใจของผูใฝรู พัฒนาใหหองสมุดเปนแหลงรวมของ
สรรพวิชาตางๆ ทั้งของไทยและนานาชาติ เรงพัฒนาระบบหองสมุดใหเปนแหลงความรูที่มีคุณภาพสําหรับ
ประชาชนที่จะเขาถึงวิทยาการนัน้ ๆ ไดโดยไมตอ งเสียคาใชจา ย โดยเปนบริการทีร่ ฐั จัดใหแกประชาชนและ
พั ฒ นาให ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ห อ งสมุ ด ที่ มี อ ยู  ใ นประเทศและต า งประเทศตามความก า วหน า ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สงเสริมและพัฒนากิจการพิพิธภัณฑดานศิลปะและเทคโนโลยีเพื่อใหเปนแหลงสงเสริมการศึกษา
ของเด็กไทยและประชาชนผูใฝรู ใหสามารถนําไปประยุกตทางความคิดเพือ่ ใชประโยชนอยางหลากหลาย
ในการดําเนินชีวิต นอกจากนัน้ สิง่ เหลานีจ้ ะชวยเสริมใหกระบวนการศึกษาของเยาวชนไทยมีมติ ขิ องความ
เปนมนุษยอยางครบถวน
สนับสนุนใหองคกรภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น มีสว นรวมตอการ
พัฒนาการศึกษาอยางจริงจังควบคูกับการสรางเอกภาพในการบริหาร และการจัดการดานการกีฬาที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการกีฬาของชาติใหกา วหนาอยางยัง่ ยืน พัฒนาสถาบันการกีฬาทั้งของรัฐและ
เอกชนใหมีการวัดความสามารถที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพนักกีฬา โดยใหการสนับสนุนเปนพิเศษ
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ดานงบประมาณ ซึ่งจะเนน ที่การนํางบประมาณไปใชสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพื้นฐาน ทักษะและ
ความสามารถในเชิงกีฬาของนักกีฬา มากกวาทีจ่ ะนําไปสรางสิ่งปลูกสรางที่ไมจําเปน การนําความรูด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการศึกษามาประยุกตใชในการยกระดับคุณภาพการกีฬาของประเทศ
ดูแลสวัสดิการของนักกีฬาใหไดรบั สิทธิประโยชนทเ่ี หมาะสมเพือ่ ตอบแทนกับชือ่ เสียง เกียรติคณ
ุ ที่นักกีฬา
ไดกระทําใหแกประเทศชาติ
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นโยบายการศึกษาของพรรคประชากรไทย
จะสงเสริมใหประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนซึง่ เปนอนาคตของชาติ ไดรับการศึกษา
ขั้นมูลฐานโดย
ทัว่ ถึง และจะปรับปรุงสถาบันการศึกษาทุกระดับใหมีคุณภาพมาตรฐาน และจํานวนเพียงพอกับความตองการ พรอมกับ
สงเสริมกิจการดานศาสนาทุกศาสนา จะอนุรักษ พัฒนา และสรางสรรคศลิ ปะ โบราณวัตถุ วัฒนธรรม และประเพณีอนั ดี
งาม ใหเปนสมบัติของชาติ จะเรงสงเสริมและรณรงคให ประชาชนมีจติ สํานึกในความรักชาติ

นโยบายการศึกษาของพรรคประชาธิปตย
“สรางสังคมแหงการเรียนรู เชิดชูวิชาชีพครู สูคุณภาพทุกระดับ”

พรรคประชาธิปต ย มุง มัน่ ทีจ่ ะสรางศตวรรษใหมของการศึกษาไทย เพื่อใหสังคมไทยเปน “สังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต” อยางแทจริง ดวยตระหนักดีวาในโลกแหงสหัสวรรษใหม ประเทศไทยจะมี
ศักยภาพในการแขงขันกับนานาชาติอยางมีศักดิ์ศรีบนพื้นฐานของการพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน และพรอม
ดวยคุณภาพได โดยนําการศึกษาสูทุกคน เปนเสมือนการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติ เปนรากฐานของ
ความรมเย็นเปนสุขของสังคม อันกอเกิดใหเปนพลังสําคัญในการผลักดันประเทศไทยใหกา วหนา และอยู
ไดอยางมีศักดิ์ศรีบนเวทีประชาคมโลก นโยบายของพรรคประชาธิปตยจึงประกอบดวยสามภูมิของการ
ศึกษา คือ
1.! ภูมิคุมกัน ดวยการบริหารจัดการศึกษาใหประชาชนทุกชวงทุกวัยของชีวิตสามารถตานทานสิ่งเลวราย ซึ่ง
เปนพิษภัยรอบดาน กลาเผชิญสถานการณและแกไขปญหาดวยวิถีทางที่ เปนธรรม
2.! ภูมิคุมครอง ดําเนินนโยบายคุมครองสิทธิและโอกาสในการศึกษาของประชาชนทุกคน ทุกพืน้ ที่ ใหได
รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน และจะคุมครองสวัสดิการและการผดุงศักดิ์ศรีของวิชา
ชีพครูอยางเต็มที่
3.! ภูมิคุมคา ดําเนินนโยบายจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพคุมคา โดยเนน
ใหประชาชนทุกฝายมีสวนรวมในการตรวจสอบและประกันคุณภาพทางการศึกษา
ซึง่ พรรคประชาธิปตยไดกาหนดนโยบายและมาตรการ
ํ
13 ดาน อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม ดังนี้
1. นโยบายปฏิรปู การศึกษาอยางเปนเอกภาพและครบวงจร : พันธกิจรวมกันของทุกคนและ ทุกฝาย

พรรคประชาธิ ป ตย ถือว าการปฏิ รูปการศึ กษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนพันธกิจสําคัญในการพัฒนาประเทศสูส งั คมแหงการเรียนรูต ลอดชีวติ โดยตอง
ดํ าเนินการใหทุกฝายมีวิสัยทัศนและนํ าไปปฏิบัติอยางมีเอกภาพและครบวงจรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของ
ประเทศชาติ พรรคประชาธิปตยจึงเรงระดมสรรพความคิดและทรัพยากร เพื่อเปดศตวรรษใหมใหการ

67
ศึกษาไทยดวยแนวทางหลักที่เต็มรูปแบบและสัมพันธเชื่อมโยงอยางเปนรูปธรรมกับนโยบายดานอื่นๆ
ของพรรค ดังนี้
1.1 ชวยเหลือการปฏิบัติงานของสํานักงานปฏิรูปการศึกษาอยางเต็มรูปแบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํ านักงานปฏิรูปการศึกษาอยางเต็มที่ ทั้งการจัดสรรงบประมาณและการ
ประสานงาน เพื่อชวยวางรากฐานและดําเนินการตามภารกิจใหลุลวงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 เอกภาพในเชิงนโยบาย ยืดหยุนหลากหลายในทางปฏิบัติ
กําหนดนโยบายปฏิรปู การศึกษาทีเ่ ปนเอกภาพ โดยการประสานความเขาใจและวิสัยทัศนของทุกหนวยงาน
และบุคลากรทีเ่ กีย่ วของเพื่อดําเนินการในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเปดโอกาสใหทุกฝาย
มีแนวปฏิบตั ทิ ย่ี ดื หยุน หลาก
หลายสามารถปรับเปลีย่ นวิธดี ําเนินการไดตามความเหมาะสม
1.3 รณรงคตอเนื่องเรื่องการมีสวนรวม เพือ่ บรรลุเปาหมายปฏิรปู การศึกษา
ดํ าเนินการรณรงคอยางตอเนื่องใหทุกฝายเขาใจถึงบทบาทและความสํ าคัญของการมีสวนรวมเพื่อผล
สัมฤทธิ์ในการปฏิรูปการศึกษา
2. นโยบายกระบวนการเรียนรูใ หผเู รียนมีสว นรวม : หัวใจของการปฏิรปู การศึกษา
ปฏิรูประบบและกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ประกอบดวยรูปแบบและหลักสูตรที่หลาก
หลาย ใหทกุ ฝายมีสวนรวมในการชวยใหผูเรียนคนพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาไดเต็มศักยภาพ โดยใหความสําคัญ
กับการเรียนรูคูคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยกําหนดมาตรการ ดังนี้
2.1 ดําเนินการใหทุกฝายมีสวนรวม ชวยคนพบศักยภาพของแตละบุคคล
ดําเนินการใหทกุ ฝายทีม่ สี ว นรวม ไมวาจะเปนครู ผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการ
ศึกษาตางๆ ใหมคี วามรูความเขาใจในกระบวนการ วิธีการและทักษะการเรียนรู เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถคนพบศักย
ภาพของแตละบุคคล
2.2 ใหชวี ติ จริงเปนบทเรียนที่มีคุณคา ชวยผูเ รียนใฝรู ใฝศกึ ษา
สงเสริมใหชวี ิตจริงเปนองคประกอบสําคัญของบทเรียนที่มีคุณคา สอดคลองกับการดํารงชีวิตในครอบครัว
ชุมชน และทองถิ่น อันจะกอประโยชนใหผูเรียนมีความใฝรูและใฝศึกษาตลอดไป
2.3 คนควาหาความรูดวย สุ จิ ปุ ลิ และหลักการศึกษา 4 ประการ
สงเสริมใหผเู รียน คนควา และแสวงหาความรูดวยหลักของ สุ (ฟง) จิ (คิด) ปุ (ถาม-คนควา) ลิ (เขียน) และ
หลักของการศึกษา 4 ประการ คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา
2.4 จัดตัง้ ศูนยภมู ิปญญาไทยในทุกภูมิภาค นําความภูมิใจของชาติคืนสูสังคมไทย
จัดตัง้ ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาไทยในภูมิภาค เปนแหลงการเรียนที่มีคุณคาและเปนมรดกทางวัฒนธรรม
เพือ่ อนุรกั ษภมู ปิ ญ
 ญาไทยไมใหสญ
ู หายไปกับกระแสการเปลีย่ นแปลงของสังคม
2.5 รวมมือทุกฝาย กระจายแหลงการเรียนรู รักษภูมิปญญาและเอกลักษณไทย
ประสานความรวมมือกับทุกหนวยในสังคมไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการจัดตั้ง
แหลงสงเสริมการเรียนรูท ห่ี ลากหลาย อาทิ อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พิพิธภัณฑและลานกีฬาตางๆ ใหกระจาย
ทัว่ ประเทศอยางเหมาะสม ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ ระเบียบวินัย และจริยธรรมอันดีแบบอยางไทย เพื่อ
รักษาคุณคาแหงภูมปิ ญ
 ญาและเอกลักษณของสังคมไทยใหอยูค เู ด็กและเยาวชนไทยสืบไป
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3. นโยบายพัฒนาและดูแลครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา : หลักชัยและอนาคตของบานเมือง
วิชาชีพครูเปนสวนสําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ เปนกําลังในการแขงขันกับนานาชาติ ดังนั้น
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อใหครูสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรีและไดรับการตอบแทน
อยางเหมาะสม จึงเปนภารกิจที่สาคั
ํ ญยิ่ง พรรคประชาธิปต ยจะดําเนินการอยางจริงจัง ดวยมาตรการที่สัมพันธและเกี่ยว
เนือ่ งกับมาตรการเดิมและนําเสนอมาตรการใหม ๆ ทีจ่ ะเปนประโยชน ดังนี้
3.1 กําหนดยุทธศาสตรเพิม่ แรงจูงใจ นําคนเกงรุนใหมสูวิชาชีพครู
ปรับระบบการศึกษาใหสามารถคัดเลือกคนดีคนเกงที่สุดของแตละทองถิ่น เขามาสูวิชาชีพครูควบคูกับการ
เพิม่ เสนทางในการเปนครู โดยใหบัณฑิตปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชาสามารถเปนครูได และกําหนดแรงจูงใจและมาตร
การพิเศษ อาทิ ศึกษาความเปนไปไดของการนับอายุราชการใหตั้งแตเริ่มเรียนครู เรงปลดภาระหนีส้ นิ ทัง้ ในและนอกระบบ
ลดหยอนหรือยกเวนภาษีเงินได ใหคาตอบแทนพิเศษสําหรับครูบางสาขาที่ขาดแคลน คิดกลไกใหรางวัลครูดีเดน เปนตน
เพือ่ ชวยยกระดับครูใหมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น และดึงดูดคนรุนใหมที่มีความสามารถใหประกอบวิชา
ชีพนีอ้ ยางมีศักดิ์ศรีไดตลอดไป
3.2 กําหนดแผนพัฒนาวิชาชีพครูในลักษณะโครงการแหงชาติ
ดําเนินการกําหนดแผนการพัฒนาวิชาชีพครูในลักษณะของโครงการแหงชาติ โดยจัดตั้ง คณะกรรมการ
สรางและพัฒนาครู อันจะนํามาสูความกาวหนาและมั่นคงในอาชีพครู
3.3 ยกระดับเงินเดือนและสิทธิประโยชนตอบแทนใหสูงขึ้นสมศักดิ์ศรีวิชาชีพครู
ออกกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน โดยใหมีบัญชีเงินเดือนที่เปนการ
เฉพาะและเงินเดือนทีเ่ หมาะสม ในระดับที่สามารถจะดํารงชีพไดอยางสมศักดิ์ศรีเพื่อกูศรัทธาในวิชาชีพครูใหกลับคืนมา
โดยเร็วทีส่ ดุ รวมทัง้ ผลักดันการจัดตั้งกองทุนพัฒนาและสงเสริมครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จัดตั้งศูนยสง
เสริม ยกยองและใหรางวัล
3.4 ผลักดันองคกรวิชาชีพครูอสิ ระ เพื่อเปนเข็มทิศชี้นําการศึกษาที่ทรงประสิทธิภาพ
เรงผลักดันเพื่อสรางองคกรกลางของครูที่มีความเปนอิสระ อาทิ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
เปนพลังชีน้ ําทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3.5 สงเสริมการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมใหม
จัดตัง้ ศูนยมลั ติมเี ดียแหงชาติ เพื่อสงเสริมการวิจัย รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ที่จะชวยสรรคสรางการ
ศึกษาของชาติใหกาวหนา
3.6 เรงผลิตครูสาขาขาดแคลน โดยเฉพาะครูสําหรับผูพ
 กิ ารและความสามารถพิเศษ
เรงผลิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะครูสําหรับบุคลากร
เฉพาะกลุม เชน ผูพิการและความสามารถพิเศษ อยางเรงดวน
3.7 สงเสริมใหครูมีโอกาสเวนการสอน เพื่อทําการวิจัย
กําหนดหลักเกณฑและมาตรการใหครูทม่ี ผี ลการสอนดีเลิศ หยุดดําเนินการสอนเพือ่ ทําการวิจัยหลังการ
ทํางานครบรอบ 7 ป
4. นโยบายปรับปรุงบทบาทภาครัฐ และวิธกี ารจัดสรรงบประมาณ : กุญแจสูความสําเร็จ
ปรับบทบาทภาครัฐพรอมจัดสรรงบประมาณแกสถานศึกษาใหทั่วถึงอยางเหมาะสม เพื่อรองรับกับมาตรการ
พัฒนาการศึกษา ดังนี้
4.1 ปรับบทบาทรัฐจากผูดําเนินการสูผูอานวยความสะดวกให
ํ
ทุกฝายมีสวนรวม
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ปรับบทบาทภาครัฐสูระบบอํานวยความสะดวกและสงเสริมสนับสนุนสถาบันและองคกรตางๆ ใหมีสวน
รวมจัดการศึกษาอยางเปนรูปธรรม ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
4.2 จัดสรรงบประมาณสถานศึกษารัฐรูปแบบใหม
ปรับปรุงวิธกี ารจัดสรรงบประมาณแกสถานศึกษาของรัฐในรูปงบประมาณแบบรายหัว รวมทั้งงบประมาณ
สนับสนุนโครงการเดิมที่มีอยูแลวโดยจะจัดสรรในรูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไปในสัดสวนที่มากขึ้น
4.3 สนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการพิเศษอยางเพียงพอและเหมาะสม
งบประมาณสําหรับโครงการพิเศษที่เปนความคิดริเริ่มตามนโยบาย ซึง่ มีเหตุผลและความ จําเปนพิเศษ
จักตองไดรบั การสนับสนุนอยางเพียงพอ อาทิ โครงการปฏิรปู การศึกษา โครงการการศึกษาพิเศษและผูดอยโอกาส โครง
การพืน้ ทีย่ ากจน โครงการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โครงการวิทยาศาสตรในโรงเรียน โครงการผลิตครูวิทยาศาสตร
โครงการปฏิรปู เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา เปนตน
4.4 เพิม่ งบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาจากรอยละ 5 เปนรอยละ 6 ในป 2545
เพิม่ วงเงินงบประมาณการศึกษาจากรอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ เปนอยางนอยรอยละ 6
ในปงบประมาณ 2545 และจัดสรรงบประมาณเพิ่มโดยเฉลี่ยอยางนอยรอยละ 5 ตอป
โดยงบประมาณที่จัดสรรเพิ่ม
ขึน้ สวนหนึ่งจะนําไปเปนเงินทุนประเดิมของภาครัฐในกองทุนการศึกษา ใหม ๆ ทีม่ ีความสําคัญ เชน กองทุนพัฒนาครู
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
5. นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา : เพือ่ ความเปนธรรมในสังคม
การขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในสังคม พรรคประชาธิ
ปตยจะผลักดันใหทุกวิถีทาง เพื่อสรางสะพานแหงการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกชองวางในสังคมใหแคบลงและเปนหนึ่งเดียว
กันในทีส่ ุด ดวยมาตรการที่เปนรูปธรรมและทําไดจริงดังตอไปนี้
5.1 ปรับวิธคี ดั เลือกเขาศึกษาในทุกระดับ ดวยหลักการแหงความเทาเทียม
ปรับปรุงวิธกี ารคัดเลือกการเขาศึกษาในทุกระดับโดยใหประชาชนทุกคนมีสิทธิและโอกาสในการไดรับการ
ศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
5.2 เพิม่ อัตราการเรียนรูสูประชาชนทุกกลุมอยางเรงดวน
เรงรัดในกระบวนการเพิ่มอัตราการเรียนรู โดยใหความสําคัญกับการขยายโอกาสและบริการทางการศึกษา
ทัง้ ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัย ใหเขาถึงประชากรทุกกลุม
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูดอย
โอกาส กลุมผูพิการ และกลุมผูใชแรงงานทุกสถานประกอบการ
5.3 กําหนดเขตการศึกษาพิเศษและจัดโครงการพิเศษ ชวยนักเรียนทั่วประเทศ
สนับสนุนงบประมาณเปนกรณีพิเศษในเขตพื้นที่ยากจนและทุรกันดาร รวมทั้งสานตอ
โครงการพิเศษ
ชวยเหลือเด็กนักเรียนทีข่ าดแคลน อาทิ โครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) ที่ริเริ่มโดยนายชวน หลีก
ภัย เพือ่ นักเรียนทุกคนจะมีพลังกายและพลังใจในการศึกษาเลาเรียนตอไปแมวาจะอยูหางไกลและทุรกันดาร
5.4 จัดตัง้ โครงการเรียนรูใ นชุมชน เพื่อการมีสวนรวมทางการศึกษาของทุกคน
สงเสริมการจัดตัง้ โครงการเรียนรูใ นชุมชน เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในเรื่องของการศึกษาผู
ใหญและการเรียนรูของชุมชน
5.5 แกปญ
 หาการเขาเรียนผิดกลุมอายุอยางเรงดวน
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เรงแกปญ
 หาการเขาเรียนผิดกลุมอายุของเด็กไทย เนื่องจากยังมีเด็กไทยจํานวนมากเขาศึกษาในระดับที่ไม
สอดคลองกับอายุของตนเอง อาจจะเปนเหตุไมอาจพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่
5.6 จัดตัง้ โรงเรียนในกํากับรัฐและบัตรอุดหนุนการศึกษา ทางเลือกใหมแหงการศึกษาไทย
สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนรูปแบบใหมทเ่ี รียกวา “โรงเรียนในกํากับของรัฐ” ที่จัดตั้งโดยครู พอ แม หรือนิติ
บุคคล ภายใตกฎหมายของรัฐ เพื่อเปนทางเลือกใหผูปกครองมีโอกาสมากขึ้นที่จะเลือก โรงเรียนที่ดีที่สุดใหกับบุตรหลาน
ตลอดจนพิจารณามาตรฐานการสนับสนุนการศึกษาทางเลือก เชน การศึกษาที่บานและพิจารณาหลักเกณฑและมาตร
การสนับสนุนระบบบัตรอุดหนุนการศึกษา
5.7 โครงการพิเศษเพื่อขยายโอกาสการศึกษาของผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูม คี วามสามารถพิเศษ
การศึกษาสําหรับผูพิการ มีมาตรการดังนี้
1.! ออกกฎหมายวาดวย การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
2.! จัดตัง้ คณะอนุกรรมการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
3.! เรงรัดการสํารวจขอมูลคนพิการตั้งแตแรกเกิด และจําแนกผูที่มีความบกพรองบางประเภทที่จาํ
เปนตองไดรับบริการการศึกษาพิเศษ
4.! เรงรัดขยายโอกาสและการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ

5.! การจัดการศึกษาสําหรับผูพ กิ าร จะมีรปู แบบทีห่ ลากหลาย เหมาะสมกับศักยภาพ
และสภาพความพิการ
6.! จัดฝกอบรมอยางตอเนื่องใหแกผูบริหาร ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา ผูป กครอง
ฯลฯ
7.! จัดทุนการศึกษาและการฝกอบรมแกครูและบุคลากรการศึกษาพิเศษทุกระดับเปนกรณีพิเศษ
8.! จัดตัง้ ศูนยแหงชาติ เพื่อผลิตสื่อพัฒนาและบริการสื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับคนพิการ
9.! กําหนดมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาพิเศษ
10.!ประชาสัมพันธใหทุกฝายมีเจตคติที่ถูกตอง และเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาพิเศษ
สําหรับคนพิการ
11.!ประสานงานเครือขายการใหบริการและความชวยเหลือ สําหรับผูพิการ ระดมสรรพกําลังจัดตั้ง
กองทุนพิเศษ เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพสําหรับ คนพิการ
การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส มีมาตรการดังนี้
1.! ออกกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษา สําหรับผูดอยโอกาส
2.! จัดตัง้ คณะอนุกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาส

3.! เรงรัดขยายโอกาสและจัดบริการการศึกษา สําหรับผูด อ ยโอกาสทุกระดับการศึกษา
ทุกสถานที่ ทุกเวลา
4.! ระดมสรรพกําลังจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อผูดอยโอกาสทุกประเภท
5.! จัดสรรงบประมาณเปนกรณีพิเศษจากงบปกติ ตามความเหมาะสมกับภารกิจ
การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ มีมาตรการดังนี้
1.! ออกกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษา สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ
2.! จัดตัง้ คณะอนุกรรมการจัดการศึกษา เพื่อผูมีความสามารถพิเศษ
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3.!
4.!
5.!
6.!

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ
ประชาสัมพันธและใหความรูความเขาใจแกพอแม ผูป กครอง สังคม และบุคคล ทุกฝาย
สงเสริมการคนควาวิจยั สรางองคความรูและพัฒนาหลักสูตร สือ่ และอุปกรณตาง ๆ
ประสานความรวมมือและสรางเครือขายของผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝาย ในการจัดกิจกรรม
เสริมใหผมู ีความสามารถพิเศษ ตลอดจนการฝกอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทีด่ แู ลรับผิดชอบ
อยางตอเนื่อง
7.! กําหนดเปนนโยบายใหทุกกลุมสถานศึกษา ทุกอําเภอและทุกจังหวัด สรรหาผูมีความสามารถ
พิเศษและจัดโปรแกรมเสริม เพื่อพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ ใหรางวัลและสงเสริมผูม คี วาม
สามารถพิเศษทุกๆ ดาน
8.! การจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา เนนการจัด
กิจกรรมใหกับเด็กทุกคน
9.! ในระดับมัธยมตน กิจกรรมและโปรแกรมเสริมยังมีความจําเปน รวมทั้งจะจัด หองเรียนพิเศษใน
สถานศึกษาปกติ
10.!ในระดับมัธยมศึกษา ลดกิจกรรมลง แตเพิ่มการจัดโปรแกรมเสริมและจัดหองเรียนพิเศษและจัด
สถานศึกษาเฉพาะทาง
11.!ในระดับอุดมศึกษา จัดโครงการชวงตอ โดยมีโปรแกรมเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษา และ
สนับสนุนใหผูมีความสามารถพิเศษไดมีโอกาสศึกษาตอระดับสูงขึ้นถึงระดับปริญญาเอก และมี
โอกาสไดทําวิจัยตอเนื่อง
12.!ใหการสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากร สือ่ อุปกรณ และความชวยเหลือที่จําเปนตางๆ ใหอําเภอ
ตางๆ จัดหองเรียนพิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1 หองเรียน และหองเรียนพิเศษในระดับ
มัธยมปลายทุกจังหวัดตามความพรอมและความ เหมาะสม
13.!การจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษนี้ ตองเชื่อมโยงกับการศึกษา ทุกระดับ
6. นโยบายปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา : สูส ภาพแวดลอมทางการศึกษาที่ดี
ดําเนินการใหสถานศึกษาปรับปรุงใหมสี ภาพแวดลอมทีด่ ี นาเรียน มีความพรอมที่จะใหบริการการศึกษาอยาง
ทัว่ ถึงและมีคุณภาพ พรรคประชาธิปต ยจะเรงขจัดอุปสรรคทีข่ ดั ขวางการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาดังกลาวใหหมด
ไปดวยแนวทางที่เตรียมพรอมอยางครอบคลุมรอบดาน ดังนี้
6.1 ผลักดันโครงการโรงเรียนพี-่ โรงเรียนนอง เพื่อชวยสถานศึกษาที่มีปญหา
เรงดํ าเนินการสนับสนุนสถานศึกษาที่เขมแข็งและมีคุณภาพ ใหการชวยเหลือสถานศึกษาอื่นหรือสถาน
ศึกษาใกลเคียงตามโครงการ “โรงเรียนพี-่ โรงเรียนนอง” ซึ่งไมวาโรงเรียนที่มีปญหาจะอยู ณ ที่แหงใด ถือเปนหนาทีส่ าคั
ํ ญ
ทีท่ กุ ฝายตองเขาไปชวยเหลือ เพื่อพัฒนาใหโรงเรียนดังกลาวมีคุณภาพใหจงได
6.2 สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนอยางจริงจัง
สนับสนุนความรวมมือระหวางสถานศึกษา เพื่อพัฒนาใหเปนสถานที่สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักย
ภาพของเด็กและเยาวชนทุกคนอยางแทจริง
6.3 พิชติ ปญหายาเสพยติดใหหมดไปดวยพลังของคนไทยทั้งชาติ
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สงเสริมใหสถานศึกษาดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพยตดิ ผานกระบวนการและสื่อตางๆ ใน
การเรียนการสอน ดวยการใหความรูถึงพิษภัยของยาเสพยติดและวิธีปองกันแกไข ควบคูกับการประสานความรวมมือ
จากทุกหนวยงานในสังคม ใหตระหนักถึงปญหาและเขามามีสว นปองกันและ แกไขปญหานี้รวมกัน
7. นโยบายการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 12 ป และการพัฒนาเด็กเล็ก : รากแกวของการศึกษาและ
วิชาชีพที่มั่นคง
พรรคประชาธิปต ยใหความสําคัญกับการพัฒนาเด็กเล็กหรือการศึกษาปฐมวัยควบคูไปกับการพัฒนาการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีแนวทางพัฒนา สงเสริมเด็กและเยาวชนไทยแตละระดับอยางเหมาะสม ดังนี้
การศึกษาปฐมวัย มีมาตรการดังนี้
1.! การพัฒนาเด็กทีอ่ ายุตํ่ากวา 3 ป จะใชหลักการบานเปนฐานในการเลี้ยงดู
2.! เด็กอายุ 3-5 ป จะใชสถานพัฒนาเด็กรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสม โดยให ผูดูแลเด็กมี
ความเปนมืออาชีพและรวมมือกับพอแม ผูป กครองและครอบครัว
3.! จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเพียงพอ รวมทั้งสงเสริม และประสานความ
รวมมือกับทุกฝายในสังคมและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.! ดําเนินการอบรมครูพี่เลี้ยง พอแม และผูป กครอง ใหมีความรูในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก
อยางถูกตอง
5.! การดูแลเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ป จะเพิ่มจํานวนใหเปนรอยละ 60 รอยละ 80 และรอยละ 100
ในทีส่ ดุ
6.! ใหบริการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ป โดยจะเพิ่มจํานวนใหไดรับการศึกษาอยางนอย
รอยละ 90 ภายใน 5 ป และจะเพิ่มจํานวนเปนปละ 200,000 คน เปนอยางนอย
7.! เชื่อมโยงระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากบานไปศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนหรือระบบ
การสงตอทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
8.! นํากระบวนทัศนใหมของการศึกษาปฐมวัย มาใชเปนหลักในการเรียน
9.! ดําเนินการใหเด็กปฐมวัย เมื่อจบการศึกษาระดับนี้ จะมีความพรอมในการใชภาษาเปนสื่อ
10.!เรงดําเนินการตรวจหาเด็กที่มีความบกพรองทางการรับสัมผัส หรือทางการเคลือ่ นไหวหรือทางสติ
ปญญา เพื่อใหไดรับการแกไขและใหการชวยเหลืออยางถูกตอง ตั้งแตเริ่มตน
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีมาตรการดังนี้
1.! รณรงคใหเด็กปฐมวัยเขารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาอยางครบถวน
2.! ลดขนาดชัน้ เรียนของโรงเรียนประถมศึกษาลงเหลือไมเกิน 35 คนตอชั้นเรียน
3.! ประกันโอกาสใหผูที่มีความบกพรองหรือผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูมีความสามารถพิเศษไดรับการ
ศึกษาที่สอดคลองกับศักยภาพ
4.! ดําเนินการใหสถานศึกษามีเกณฑมาตรฐานในการวัดพัฒนาการของเด็กในแตละป
5.! สงเสริมและพัฒนาทักษะของครู โดยการเสริมสรางนวัตกรรมการเรียนรูทุกชนิด
6.! เรงดําเนินโครงการ “ครูอาสา” โดยระดมความชวยเหลือจากนักศึกษาและประชาชนที่มีความรู
ทัว่ ประเทศ

73
7.! จัดโครงการเฉพาะกิจเพื่อจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาใหกับเด็กในทองถิ่น ยากจน เสี่ยง
ภัย และทุรกันดารโดยเฉพาะ
8.! จัดตัง้ ศูนยอบรมสําหรับครูประถมศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและวิชาชีพ มีมาตรการดังนี้
1.! กําหนดเปาหมายการเพิ่มอัตราการเขาเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมตอนตน ใหอยูใ นระดับไม
ตํากว
่ ารอยละ 95 และมีเปาหมายรับเด็กในกลุมอายุนี้ใหเขาเรียน ทั้งหมด
2.! กําหนดเปาหมายการเพิ่มอัตราการเขาเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมปลาย ไมตํ่ากวารอยละ
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3.! ลดขนาดชัน้ เรียนใหมีนักเรียนเหลือเพียงไมเกิน 35 คนตอหอง
4.! ในระดับมัธยมตน มุงขยายพื้นฐานความรูที่เรียนจากระดับประถมศึกษาใหลึกซึ้งมากขึ้น สงเสริม
ทักษะการใชภาษา เริ่มฝกภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตลอดจนเรียนคอมพิวเตอรเบื้อง
ตนและฝกทักษะดานนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งการเรียนรูตาง ๆ เหลานี้ตองควบคูกับการฝกปฏิบัติ
5.! ในระดับมัธยมปลาย พยายามปลูกฝงการคนควาศึกษาดวยตนเอง การใชเหตุผล การตัดสินใจ
การสือ่ สาร การทํางานเปนทีม การมีความรับผิดชอบ
6.! ดําเนินการใหผทู ม่ี คี วามบกพรองหรือผูพ กิ าร ผูดอยโอกาส สามารถไดรับการศึกษาทั้งในลักษณะ
ของการเรียนรวม หรือจัดตัง้ โรงเรียนทีม่ อี ปุ กรณและครูผชู ํานาญการในแตละเขตพื้นที่การศึกษา
ตามความเหมาะสม สําหรับผูที่มีความสามารถพิเศษ จะพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนเฉพาะทางที่
สอดคลองกับศักยภาพ
7.! ผูเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจะตองสามารถเขาสูตลาดแรงงานได และเมื่อจบการศึกษา
ระดับมัธยมจะมีความรูเพียงพอที่จะเขาสูตลาดแรงงาน ประกอบวิชาชีพอิสระหรือศึกษาตอใน
ระดับสูงขึน้ ไปได
8.! เปดโอกาสใหมๆ ใหนักเรียนที่มีอายุ 14 ปขน้ึ ไป ไดมีโอกาสแสวงหาความรูและประสบการณจริง
ในสถานประกอบการและบริษทั ธุรกิจ
9.! จะปรับปรุงและเพิ่มหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาและคอมพิวเตอร ทีไ่ ด
มาตรฐานในทุกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนในทุกเขตพื้นที่การศึกษา
10.!จัดตั้งศูนยฝกอบรมสําหรับครูมัธยมศึกษา เพื่อฝกอบรมครูทั้งมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยม
ศึ ก ษาตอนปลาย โดยเน น การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารสอนและทั ก ษะการใชอุปกรณการสอนและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหไดครูที่ดี ทีส่ ดุ ตามแผนการพัฒนาวิชาชีพครู
ซึง่ จะดําเนินการในลักษณะของโครงการแหงชาติ ซึ่งทุกฝายจะมีสวนรวมและเกี่ยวของกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
มาตรการโดยรวมสําหรับการศึกษาพื้นฐาน 12 ป
1.! จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยวิธีการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ทีห่ ลากหลาย
2.! มุง ขยายโอกาสใหระดับการเรียนรูของคนไทยโดยเฉลี่ยทั่วประเทศสูงขึ้นถึงระดับ 7 ป 9 ป และ
12 ป ตามลําดับโดยเร็ว
3.! จัดใหมรดกของสังคมไทย เปนแกนของการเรียนรู
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4.! สนับสนุนการจัดการศึกษาใหพระปริยัติตามแผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา
8. นโยบายการอุดมศึกษา : ความหวังและที่พึ่งของสังคมไทย
ปรับโครงสรางและปฏิรูปการบริหารระบบอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพในเชิงนโยบายมีอิสระในการ
บริหารและเปนเลิศทางวิชาการ รัฐบาลซึ่งมีพรรคประชาธิปตยเปนแกนนําไดมีมติใหปฏิรูปอุดมศึกษาและกําหนดมาตร
การสํ าคัญใหมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการในรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกํากับ พรรคประชาธิปตยจะ
ดําเนินการปฏิรูปและปรับปรุงการอุดมศึกษาเพื่อใหเปน “ทีพ่ ง่ึ ทางปญญาของแผนดิน” อยางแทจริง โดยกําหนดเปน
นโยบายและมาตรการตาง ๆ ดังนี้
8.1 เพิม่ อัตราสวนนักศึกษา กระจายสถาบันอุดมศึกษาสูทองถิ่นใหทั่วถึง
ผลักดันทุกวิถที างเพื่อเพิ่มอัตราสวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอประชากรอายุ 18-24 ป จากรอยละ 20
เปนรอยละ 25 รวมกับการกระจายสถาบันอุดมศึกษาไปยังทองถิ่นอยางทั่วถึง เพื่อรองรับ ผูจ บการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่ว
ประเทศ
8.2 ผลักดันอุดมศึกษาไทยใหมีอิสระเปยมประสิทธิภาพไดมาตรฐานสากล
สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการซึ่งอยูในรูปของมหาวิทยาลัยในกํากับ พรอมแผน
รองรับใหเหมาะสมกับแตละสถาบัน อันจะทําใหมหาวิทยาลัยมีอิสระและความคลองตัวในการบริหารทางวิชาการ
8.3 อุดมศึกษารัฐและเอกชน ตองเปดกวางสูสังคม สนองตอปญหาแทจริงมากขึ้น
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จะตองเปดกวางสูสังคมและตอบสนองตอปญหาที่ แทจริงมากขึ้น
มีความหลากหลายและยืดหยุน ปรับตัวไดรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงกับโลกของงานและเชื่อมโยงกับการ
ศึกษาในระดับตํากว
่ าอุดมศึกษามากขึ้น
8.4 พัฒนาอุดมศึกษาไทยรุดหนา แขงขันทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ
สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาแขงขันในเชิงคุณภาพพรอมกับใหความรวมมือระหวางกันในดานวิชาการ
และอืน่ ๆ ทัง้ ในและนอกประเทศ มีความโปรงใส มีการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและไดรับการตรวจสอบ
จากทุกฝายมากขึ้น อันจะพัฒนาใหการอุดมศึกษาไทยรุดหนาอยางรวดเร็ว
8.5 สถาบันอุดมศึกษา ตองเปนแหลงความรูและผลิตปญญาชนที่ดี
มุงพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนแหลงความรูอันทันสมัย เปนศูนยรวมของผูทรงปญญาของประเทศ
ผลิตปญญาชนทีม่ คี วามรูร อบและรอบรู คิดกาวหนา ใฝเรียนรู รักสันติ เปนพลเมืองดีของชาติและสมบูรณดวยจิตสํานึกที่
ดีตอ สังคม ตลอดจนสนับสนุนความเปนอิสระของสถาบันอุดมศึกษา
8.6 ปฏิรปู การเรียนการสอนเพือ่ การศึกษาตลอดชีวิต จัดสรรทรัพยากรใหเอือ้ ตอการ
ปฏิรปู
ดําเนินการปฏิรปู หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนทีย่ ดื หยุน หลากหลาย สอดคลองกับความตองการ
ของผูเ รียน และทันกับความกาวลําทางโลกวิ
้
ชาการ โดยมีการกําหนดคุณลักษณะ ทีพ่ งึ ประสงคของบัณฑิต เปนนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา พรอมทั้งปรับระบบในการจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการอุดมศึกษา
8.7 พัฒนาปฏิรปู เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควบคูพัฒนานักวิจัยทุกสาขา
เรงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอุดมศึกษา ดวยการจัดตั้งหนวยงานกลางสงเสริมและประสานงานวิจัยพัฒนา
และใชเทคโนโลยี ควบคูกับการเรงสรางเครือขายการวิจัยควบคูกับการพัฒนานักวิจัยในทุกสาขา
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8.8 สรางเครือขายหลักสูตรอุดมศึกษา เชื่อมโยงทั้งในและนอกประเทศ
ดํ าเนินการสรางเครือขายทางอุดมศึกษา ใหเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรอุดมศึกษาดวยกันทั้งในและตาง
ประเทศ โดยยึดหลักการบริหารการจัดการทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับ สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาให
มีความเชีย่ วชาญสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ
8.9 แกปญ
 หาขาดแคลนอาจารย ดวยมาตรการทีเ่ รงดวนและเปนรูปธรรม
แกไขปญหาการขาดแคลนอาจารยอุดมศึกษา ทั้งปญหาเฉพาะหนาดวยการจางผูที่มีความสามารถพิเศษ
จากภาคเอกชน สงเสริมโครงการสมองไหลกลับอยางเปนรูปธรรม และปญหาในระยะยาวดวยการสงเสริมใหสถานอุดม
ศึกษารวมมือกันผลิตบัณฑิตและอาจารยวิจัยที่เชี่ยวชาญและมีคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มทุนการศึกษาตอทั้งในและตาง
ประเทศ
9. นโยบายสนับสนุนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี : ทางรอดของแผนดิน
9.1 วางรากฐานวิทยาศาสตรใหเขมแข็ง แขงขันไดกับนานาประเทศ
สงเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เพื่อใหเด็กไทยมีความสามารถทางวิชาการที่เขมแข็ง
ทัดเทียมประเทศอืน่ เปนพืน้ ฐานสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา
9.2 เรงผลิตบุคลากร พัฒนาวิทยาศาสตรดว ยมาตรการทีเ่ ปนรูปธรรม
เรงผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดมาตรการที่เปนรูปธรรมในการ สงเสริมความรวม
มือดานเทคโนโลยีระหวางองคกรรัฐและเอกชน รวมทั้งการวิจัยพัฒนากับองคกรธุรกิจและสถานศึกษาทุกระดับ
9.3 ปลูกฝงพฤติกรรมทางวิทยาศาสตร พัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมเด็ก เยาวชน
รวมปลูกฝงทัศนคติและกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เรียกวา “พฤติกรรมทางวิทยาศาสตร” อันจะทําใหผู
เรียนรักธรรมชาติ สรางและผลิตงานใหมๆ เปนผูบ ริโภคทีม่ เี หตุผลรูค ณ
ุ คาแท คุณคาเทียมของสิ่งตางๆ
9.4 ผลิตครูทม่ี คี วามสามารถ ชวยชาติพัฒนาวิทยาศาสตร
สงเสริมการผลิตพัฒนาครูใหม ครูประจําการ อาจารยวิทยาศาสตรทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทัศนคติ
วิธสี อนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่ใหผู
เรียนลงมือปฏิบตั จิ ริงควบคูกับออกมาตรการพิเศษในการสงเสริมจูงใจใหคนเกงทางวิทยาศาสตร คนดี และคนสอนเกง
เปนครูและอาจารยสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในทุกระดับการศึกษา
9.5 สงเสริมการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร ดวยสื่ออุปกรณที่ลํ้าสมัยไดมาตรฐานและราคาเหมาะ
สม
เรงผลิตและเผยแพรสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่มี คุณภาพได
มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
9.6 จัดตัง้ โรงเรียนวิทยาศาสตร
สงเสริมการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตรที่ไดมาตรฐานสูง
9.7 จัดทําแผนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ใหสามารถพึ่งตนเองได
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เพื่อกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยอยางตอเนื่อง
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10. นโยบายพัฒนาอาชีวศึกษาและการฝกอบรมอาชีพ : ความมั่นคงของชีวิต

ปฏิรูปการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมหรือฝกปฏิบตั จิ ริงควบคูไ ปกับระบบการศึกษา เพื่อพัฒนา
ความสามารถใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล พรรคประชาธิปตยมุงมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนไทยและแรงงาน
ใหมีทักษะอาชีพตามมาตรฐานสากล เพือ่ การแขงขันในตลาดโลก โดยจะดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ
ดังนี้
10.1 ออก พ.ร.บ. อาชีวศึกษาและการฝกอบรมอาชีพ
เรงรัดการออกพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
10.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย การศึกษาระดับอาชีวศึกษากับการ ฝกอบรมตอบสนอง
ความตองการทุกฝาย
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับการฝกอบรม โดยเนนความรูและมีทักษะที่
เปนหลักสูตรแกนกลางใหมคี วามหลากหลาย ทันสมัย ยืดหยุน และใหเอกชนและชุมชน มีสว นรวมในการกําหนดเปา
หมายและทิศทางในการพัฒนา
10.3 แบงการอาชีวศึกษาเปนสองสาย เทียบโอนไดอยางมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน
ดําเนินการแบงการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเปนสองสาย คือ สายเทคนิค และอาชีวศึกษาที่เปนวิทย
อาชีพและทักษะอาชีพ โดยใหสามารถเทียบโอนกันไดดวยศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน
10.4 จัดการศึกษาแบบทวิภาคที่ภาครัฐรวมมือเอกชน
รวมลงทุนกับสถานประกอบการในการกํ าหนดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนรวมกัน ซึ่งจะชวย
ประหยัดงบประมาณภาครัฐ และผูเรียนไดประสบการณจริงสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
10.5 จัดตัง้ โครงการสูงานวิชาชีพ และกองทุนอาชีวศึกษาและการฝกอบรมอาชีพ
เรงจัดตัง้ โครงการ “สูงานวิชาชีพ” เพื่อฝกอบรมผูเขาสูแรงงานใหม และจัดใหมีกองทุน อาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมอาชีพ อันจะเปนการพัฒนาผูส อนและผูเ รียนไดคณ
ุ ภาพอยางทีพ่ งึ ประสงค
10.6 เพิม่ ทักษะแรงงานและประสานความรวมมือกับตางประเทศ
สนับสนุนใหสถานประกอบการจัดโครงการเพิ่มทุนความรูและทักษะใหม ๆ ใหบคุ ลากรและแรงงานของ
ตน พรอมกับประสานความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทาง วิชาการ เงินทุนและเทคโนโลยี
ซึง่ จะทําใหองคความรูด า นการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมใหทนั โลก ทันสมัยอยูเสมอ
10.7 แกปญ
 หาแรงงานและการวางงาน ดวยโครงการและมาตรการพิเศษตางๆ
จัดทําโครงการขนาดใหญที่เปนเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน
การศึกษา รวมทัง้ มาตรการพิเศษในการแกไขปญหาการวางงานและปญหาแรงงาน
11. นโยบายการสนับสนุนการวิจัย และทักษะการพึง่ ตนเองและเพิม่ ศักยภาพการแขงขัน
พรรคประชาธิปตย ตระหนักดีวาการวิจัยและพัฒนา เปนรากฐานของการสรางและพัฒนาความรูทุกดานเปน
ภูมปิ ญ
 ญาทีจ่ าเป
ํ นตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในลักษณะของการพึ่งตนเองและการเพิ่ม ศักยภาพของการแขงขัน จึงมี
แนวทางเพือ่ สงเสริมการวิจยั และพัฒนาทีส่ อดคลองกับนโยบายดานอืน่ ๆ ดังนี้
11.1 สนับสนุนเพิม่ งบประมาณ กําหนดเปนแผนแหงชาติ สรางความรุดหนาของประเทศ
เพิ่มงบประมาณดานการวิจัยและการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพิเศษ ควบคูกับการ
กําหนดนโยบายและวาระแหงชาติ ที่จะพัฒนาการวิจยั โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
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11.2 ประสานความรวมมือทางการวิจัยทั้งในและตางประเทศ
ประสานความรวมมือทางการวิจัยของนักวิจัยและสถาบันที่เกี่ยวของทั้งในและนอกประเทศ สงเสริมการ
วิจยั และการพัฒนาที่ยั่งยืน สรางความเปนอยูที่ดีของประชาชนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
11.3 ผนึกกําลังทุกฝาย ผลิตนักวิจัยคุณภาพสูงรับใชสังคมไทย
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการทั้งในและนอกประเทศ ใหผนึกกําลังกันผลิตนักวิจัย
คุณภาพออกมารับใชสังคมไทย เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาความเจริญทุกดานของประเทศสืบไป
12. นโยบายสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือขายขอมูลขาวสารสนเทศ :
หัวใจของสังคมแหงการเรียนรู
พรรคประชาธิปต ย มุง พัฒนาการศึกษาไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีแนวทางดําเนินการเพื่อ
ความสําเร็จ ดังนี้
12.1 จัดทําแผนแมบทแหงสารสนเทศ สายใยแหงการเรียนรู เพื่อคนไทยทุกคน
จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติและแผนแมบทเครือขายขอมูลสารสนเทศแหงชาติ รวมทั้ง
แผนแมบทเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยมุง หวังใหเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสายใยแหงการศึกษาที่นาํ
ความรูส เู ด็กไทยและคนไทยทุกหนแหง
12.2 เชือ่ มระบบอินเทอรเน็ตกับแหลงเรียนรูทุกแหง
นําพลังอํานาจของยุคขอมูลขาวสารเขาไปในสถานศึกษาทุกแหง โดยภายในป พ.ศ. 2550 เครือขายการ
เรียนรูท กุ เครือขายจะมีการเชื่อมโยงระหวางศูนยขอมูลหนวยราชการ ศูนยขอมูลเอกชนกับสถานศึกษา และกับโลกภาย
นอก เพื่อใหทุกฝายสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ และใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศได และเปนเครื่องมือ
สําคัญในการเรียนรูและจัดการศึกษา
12.3 ใชคลืน่ ความถีแ่ ละทรัพยากรสือ่ สาร สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
เรงรัดการใชคลื่นความถี่และทรัพยากรสื่อสารทุกประเภท เพื่อประโยชนทางการศึกษาใหมีผลในทาง
ปฏิบตั โิ ดยเร็วที่สุด อันจะเปนการปฏิวัติสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูที่ทุกคนมีโอกาส
เขาถึงการศึกษาอยางทั่ว
ถึง มีคุณภาพและเรียนรูไดตลอดชีวิตในที่สุด
13. นโยบายพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา : เพือ่ ความมั่นใจของทุกคน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ทีเ่ ทีย่ งธรรมและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
13.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพใหสามารถทํางานไดอยาง
อิสระและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะระดมผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณมาชวยปฏิบัติงานอยางเสียสละ เพื่อกําหนดและ
พัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐานควบคูกับการกํากับและตรวจสอบการทํางานของทีมงานที่รับผิด
ชอบประเมินการศึกษาเพือ่ ความโปรงใส และเทีย่ งธรรมในการดําเนินการตามหลักการของการถวงดุลทั้งภายในและภาย
นอกองคกร
13.2 เตรียมสถานศึกษาทุกระดับใหพรอมรับการตรวจสอบ
ดําเนินการสนับสนุนสถานศึกษาทุกระดับใหมีความพรอมรับการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพอยาง
เขมขนทั้งภายในและภายนอก
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13.3 ผลักดันใหระบบศึกษาไทยเปนระบบเปด ทีท่ กุ ฝายมีสว นรวมในการตรวจสอบ
เรงดําเนินการในทุกวิถีทางเพื่อใหระบบการศึกษาไทยเปนระบบเปด ที่ทุกฝายในสังคมมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ รวมทัง้ สนับสนุนสงเสริมใหผูที่มีความเชี่ยวชาญทางการศึกษาตางๆ จัดตั้งสถาบันใหคําปรึกษาและฝกอบรม
แกบคุ ลากรของสถานศึกษา ตลอดจนผูมีสวนรวมทุกฝายในการดําเนินการใหสถานศึกษาของตนมีความพรอมที่จะไดรับ
การประเมินคุณภาพอยางเขมขนและมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและฉับไว เพื่อเปนพลังสําคัญที่จะสรางสรรค
การศึกษาไทยใหกาวไกลไดมาตรฐานโลก ในทีส่ ดุ

