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จากอดีตและปจจุบนั
สูอ นาคตของการปฏิรูปการศึกษาไทย :
สูส งั คมแหงปญญาและการเรียนรู
1.! การปฏิรปู การศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาเปนเรื่องใหญที่สําคัญยิ่งตออนาคต
ของประเทศ เพราะการปฏิรปู การศึกษา คือ การปรับทัง้ ระบบ
กระบวนการของระบบการเรียนรู การคิดของบุคคลและสังคม
เกี่ยวกับตนเอง สิง่ ทีม่ นุษยสรางสรรคขน้ึ สิ่งแวดลอม และธรรม
ชาติ เพือ่ พัฒนาสรางสรรคความรูใ หมและสิง่ ใหมใหผสมผสาน
ไดกับมรดกทางวัฒนธรรมในอดีต อันจะเปนประโยชนตอชีวิต
และสังคม ทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต โดยมุงใหมีสันติกับตนเอง
กับสังคม กับเพือ่ นรวมโลก และกับธรรมชาติ
ดวยความสําคัญตอทั้งชีวิตในปจจุบันและอนาคตเชนนี้
การปฏิรปู การศึกษา จึงจะตองเปนการระดมความคิดและสราง
สรรครวมกัน จากบุคคลทุกกลุมทุกฝาย และรวมกันนําสูการ
ปฏิบัติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนตอ สวนรวมเปนหลัก การปฏิรปู
การศึกษามิใชเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาเล็กๆนอยๆ เปน
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จุดๆ มิใชปลอยใหอยูในมือของผูใดผูหนึ่ง หรือกลุม ใดกลุม หนึง่
โดยเฉพาะ แตตองตกลงปลงใจรวมกันอยางกวางขวาง
การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้จึงมีความสําคัญยิ่งตออนาคต
ของประเทศ เพราะความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
ใหมๆ ไดผลักดันการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรอบโลกไปอยางคาด
ไมถึง บางก็เปนคุณ บางก็เปนโทษ หากไมรเู ทาทัน หายนะก็
อาจเกิดขึ้นได แตตรงกันขาม ถารูเทาทัน เลือกสรรสิ่งที่เปน
ประโยชนมาประยุกตใชใหสอดคลองกับสังคมและสิ่งแวดลอม
ความรูและเทคโนโลยีกจ็ ะชวยเสริมความอยูด มี สี ขุ ใหบคุ คลและ
สังคมไดถวนทั่ว
ที่จริงก็เคยมีการปฏิรูปการศึกษามาแลวในประเทศไทย
ครั้งแรกตัง้ แตสมัยรัชกาล ที่ 5 เริม่ เมือ่ ปลายป พ.ศ. 2430 เปน
การปฏิรูปทั้งระบบ และกระบวนการทีต่ อ เนือ่ งกันเปนเวลายาว
ครัง้ ที่ 2 เปนความพยายามเริม่ ตัง้ แตกลางป พ.ศ. 2517 แต
ปฏิรูปไมครบทั้งระบบ นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ 1 คน ก็ปฏิเสธพรอมสัง่ ระงับ แตโชคดีของประเทศที่
รัฐบาลนั้นอยูไดไมนาน การปรับปรุงครั้งนี้จึงทําไดเปนบางจุด
หลายเรื่องที่ไดดํ าเนินการไปแลวก็เปนผลดี หลายเรื่องก็ยังมี
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ปญหา สําหรับครัง้ ทีส่ ามนี้ เริ่มตั้งแตปลายป พ.ศ. 2537 ระดม
ความคิด ความรวมมืออยางกวางขวางทัว่ ประเทศ จนมีพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อนาคตของการ
ปฏิรปู การศึกษาครัง้ นีจ้ ะเปนอยางไร จะไดกลาวตอไป
อะไรเปนสาเหตุใหปฏิรปู ปฏิรูปอะไร อยางไร ไดผลเปน
อยางไร เราจะสรุปเปนบทเรียนไดอยางไร
2.! การปฏิรปู การศึกษาครัง้ ทีห่ นึง่ : การศึกษาเพื่อความ
ทันสมัย
สภาพของโลกในยุคประมาณ 150-100 ปมาแลว เปน
ยุคลาอาณานิคมของประเทศตะวันตก หลายประเทศในทวีป
เอเชียและแอฟริกา ตกเปนอาณานิคม ชาวตะวันตกกลาวหาวา
ประเทศเหลานี้ปาเถื่อน แตดว ยพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่
5 และรัชกาลที่ 4 ดวยนโยบายทางการทูต และมีการเจริญ
สัมพันธไมตรีมาตั้งแตสมัยอยุธยา ไดนําความรูตะวันตกมา
ประยุกตใช จึงไดปฏิรปู ทุกระบบของประเทศไปสูค วามทันสมัย
บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย การศึกษาก็เปนระบบหนึ่งที่ได

4

ปฏิรูปใหสอดคลองกันกับระบบกฎหมาย การปกครอง การ
คมนาคมขนสง การแพทย พยาบาล และสาธารณสุข ฯลฯ
ผูนําการศึกษาและการปกครองในยุคแรก คือ สมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และตอมาเมือ่ จัดตัง้ กระทรวงธรรม
การ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 มีเจาพระยาภาสกรวงศ
เปนเสนาบดี และมีเสนาบดีตอ เนือ่ งมารวม 5 ทาน จนถึง พ.ศ.
2475 เฉลี่ยแตละทานดํารงตําแหนงทานละ 8 ป จึงดําเนินการ
ตอเนือ่ งกันจนผลเปนทีป่ ระจักษ
ไดมกี ารปฏิรปู การศึกษาอยางตอเนือ่ ง จากการศึกษาใน
วัด ในวัง และในครัวเรือน มาเปนการศึกษาในโรงเรียน มีการจัด
ทําโครงการการศึกษา หรือแผนการศึกษาแหงชาติ หรือพระราช
บัญญัติการศึกษา เพราะแตละโครงการหรือแผนในขณะนั้น
เปนพระบรมราชโองการ จึงถือเสมือนเปนพระราชบัญญัติใน
ปจจุบนั นอกจากนีก้ ม็ กี ารจัดทําหลักสูตร โดยประยุกตใหเขากับ
สังคมไทย มีการจัดตั้งโรงเรียนประถมและมัธยม โรงเรียนฝก
อาชีพ มีการจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครู มีการจัดตัง้ มหาวิทยาลัย
ฯลฯ สอดคลองทั้งระบบ อยางไรก็ตาม ดวยสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม การศึกษาจึงกระจุกตัวอยูใ นเมือง ในตัวจังหวัด เปนหลัก
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อยางไรก็ดี ประเทศไทยก็คงสภาพเปนอิสระไมตกเปนอาณา
นิคมของตางชาติ
สรุปไดวา ความสําเร็จเนือ่ งมาจาก พระปรีชาสามารถ
ภาวะผูนาของพระมหากษั
ํ
ตริยท ง้ั 3 พระองค ร.5 ร.6 และ ร.7
รวมทัง้ เสนาบดีกระทรวงธรรมการและเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้ง 5 ทาน ทีม่ ีภาวะผูนาํ ความจริงจัง และความจริงใจ ที่
ผลักดันงานการศึกษาเพื่อความทันสมัย และปฏิรูประบบอื่น
ขึ้นอยางสอดคลองกัน
3.! ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่สอง : การ
ศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
หลังการเปลีย่ นแปลงการปกครองเมือ่ พ.ศ. 2475 ก็มี
การปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติหลายแผน แตละแผนก็ยัง
เป น พระบรมราชโองการตามประเพณี แตก็ไมมีสภาพเปน
พระราชบัญญัติ นอกจากนี้ มีการปรับปรุงเปนจุดๆตามสภาพ
ปญหา เชน มีความพยายามปรับปรุงใหสามัคยาจารย เปน
คุรุสภา เปนสถาบันวิชาชีพ แตคุรุสภาก็มิไดดําเนินการตาม
เจตนารมณนน้ั มากนัก มีการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยขึน้ มาใหม อีก
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4 มหาวิทยาลัย ยกเวน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึง่ ในยุคแรก
เปนตลาดวิชา แตมหาวิทยาลัยอืน่ ก็ยงั มุง ผลิตขาราชการ มีการ
จัดตัง้ สภามหาวิทยาลัยแหงชาติ เมือ่ พ.ศ. 2499 และตอมาเปน
สภาการศึกษาแหงชาติ เมือ่ พ.ศ. 2502 และคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ เมือ่ พ.ศ. 2515
เปนทีน่ า สังเกตวา จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดนาระบบ
ํ
จากฝายทหารมาใชในระบบพลเรือน เพื่อเปนหนวยวิเคราะห
วิจัย ทําแผน ประสานแผน ติดตาม และประเมินผลแผน ใน
ทํานองหนวยเสนาธิการ เพื่อทํางานเสนอแนะผูตัดสินใจ คือ
คณะรัฐมนตรี เพือ่ ใหรฐั มนตรีทเ่ี กีย่ วของนําไปกํากับการปฏิบัติ
มีการจัดตัง้ หรือปรับปรุงของเดิม เมือ่ พ.ศ. 2502 ขึน้ มา 4 หนวย
คือ สภาการศึกษาแหงชาติ สภาวิจัยแหงชาติ สภาพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ และสภาความมั่นคงแหงชาติ ยุคนีเ้ ปนยุค
ของการพัฒนา ขอเสนอแนะจาก 4 สภานี้ เปนเครือ่ งมือในการ
กํ ากั บ การปฏิ บั ติ ชี้ แ นวทางการพั ฒ นา ซึ่ ง ในป จ จุ บั น ก็ มี ข  อ
วิจารณทง้ั เชิงลบและเชิงบวก ในดานการศึกษา มีการขยายการ
ศึกษาเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใน
ภูมภิ าค และสถาบันอุดมศึกษา ขณะเดียวกันดานการเมืองและ
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การปกครองอยูในสภาพเผด็จการ จากบนสูลาง จนเกิดการ
ปฏิวัติโดยนักศึกษาเมื่อ 14 ตุลาคม 2516
มีการเรียกรองอยางกวางขวางใหปฏิรูประบบการพัฒนา
ระบบการปกครอง ระบบการศึกษา ฯลฯ รัฐบาล ฯพณฯ นาย
สัญญา ธรรมศักดิ์ ชุดที่ 2 จึงแตงตัง้ คณะกรรมการวางพืน้ ฐาน
เพื่อปฏิรปู การศึกษาขึน้ เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517 ตาม
ขอเสนอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเกรียง
กีรติกร) และรัฐมนตรีชว ยวาการฯ (นายกอ สวัสดิ์พาณิชย) โดย
มี นายสิปปนนท เกตุทัต เปนประธาน นักวิชาการ และนัก
บริหารการศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ รวม 21 คน (ตอมาเพิม่ อีก
1 คน) เปนกรรมการ
คณะกรรมการฯไดมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย อยาง
กวางขวาง รวมทั้งฟงความคิดเห็นจากบุคคลกลุมตางๆ ทั้ง
ระดับบนและลาง แตสภาพรอบโลกในขณะนัน้ หลายประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกําลังถูกปกครองดวยระบบ
คอมมิวนิสต ในประเทศไทยเองก็แบงเปนฝาย “ซาย” และ
“ขวา” มีความเห็นเชิงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แตกแยก
กันอยางสุดโตง
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คณะกรรมการวางพืน้ ฐานเพือ่ ปฏิรปู การศึกษา ไดศึกษา
อยางกวางขวาง โดยเริม่ จากสภาพของโลก สภาพการเปลีย่ น
แปลงในสังคมไทย และความขัดแยงดังกลาวแลว และสรุป
ปญหาได 3 ประการ คือ
(1)!สภาพรอบโลกและและประเทศเปลี่ยนไปอยางกวาง
ขวาง แตการศึกษาก็มิไดเปลี่ยนไปตามหรือเปลี่ยน
ไปนําสังคม
(2)!การศึกษาควรเปนสื่อปรับความเขาใจระหวางคน
กลุม ตางๆในประเทศ แตกม็ ไิ ดมบี ทบาทมากนัก
(3)!เมื่อพิจารณาเนือ้ แทของการศึกษา การศึกษาเองก็
ออนลา อุย อาย ไมเสมอภาค คุณภาพออน ฯลฯ
จึงตัง้ โจทยเชิงหลักการไว 4 ขอ คือ
(1)!การศึกษาที่พึงประสงค มีลกั ษณะอยางไร
(2)!รัฐจัดการศึกษาที่พึงประสงค ดวยความมุงหมาย
อะไร
(3)!ใครคือผูที่ควรไดรับประโยชนสูงสุด – จะจัดการ
ศึกษาเพื่อใคร
(4)!จะจัดการศึกษานัน้ อยางไร
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จากการวิเคราะห วิจัย รับฟงความคิดเห็น ประชุม
ปรึกษากันรวมหนึง่ รอยครัง้ และสรุปขอเสนอได 10 ประการ
(1)!ความเสมอภาคทางการศึกษา : ในสิทธิ ในโอกาส
ในการจัดสรรทรัพยากร
(2)!โครงสรางระบบการศึกษา 4:3:3:2(3) 6:3:3
(3)!ระบบบริหารการศึกษา : เอกภาพในนโยบาย
(4)!เนื้ อ หาสาระและกระบวนการเรี ย นรู  ยื ด หยุ  น
ประสานระหวางในโรงเรียน นอกโรงเรียน และตาม
อัธยาศัย
(5)!บทบาทและฐานะของครู : ยกยองวิชาชีพ และ
พัฒนาครู
(6)!อุดมศึกษา กวางขวาง หลายระบบยอย
(7)!การจัดการศึกษาเอกชน รัฐสนับสนุนคุณภาพหนวย
ทีไ่ มหวังกําไร
(8)!การลงทุนทางการศึกษา ระดมทรัพยากร จัดสรรให
เหมาะสม วางเปาหมาย
(9)!ปรับกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาตางๆใหสอดคลอง
(10) ปฏิรูปโครงสรางอื่นใหสอดคลอง
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การปฏิรูปการศึกษาตามแนวนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทางการศึกษาและการพัฒนาประเทศ พอแมจะไม
ตองวิ่งเตนหาโรงเรียนใหบุตรหลาน และนักเรียนจะมีโอกาส
ศึกษาตามความตองการ ชาหรือเร็วตามความถนัด จะไดเรียนรู
ควบคูกับการปฏิบัติ พรอมทัง้ เรียนรูค คู ณ
ุ ธรรม ประชาชนทีข่ าด
โอกาสในการศึ ก ษาก็ จ ะได ศึ ก ษาในการศึกษานอกระบบโรง
เรียน เพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ ครูจะไดรับการยก
ฐานะและมี โ อกาสพั ฒ นาวิ ช าชี พ ตามความสามารถของตน
อยางทัว่ ถึง
การปฏิรูปครั้งนี้จะสําเร็จลงไดก็ขึ้นอยูกับเงื่อนไขสําคัญ
คือ ตองปฏิรปู ทัง้ ระบบและกระบวนการ เพราะขอเสนอทัง้ สิบ
ประการเกีย่ วกันเปนลูกโซ นอกจากนีจ้ ะตองปฏิรปู โครงสรางอืน่
ใหสอดคลองตองกันดวย
คณะกรรมการวางพืน้ ฐานเพือ่ ปฏิรปู การศึกษา ไดเสนอ
รายงานไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
4 ธันวาคม พ.ศ. 2517 และคณะรัฐมนตรีก็มีมติรับหลักการ เมือ่
วันที่ 24 ธันวาคม ศกเดียวกัน และใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรปู การศึกษา แตยังมิทันไดดาเนิ
ํ นการตอ คณะรัฐมนตรีก็ได
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มีมติใหทบทวนเรื่องการบริหารการศึกษา ตามขอเสนอของ
กระทรวงมหาดไทย เมือ่ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2518 และก็มี
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เมือ่ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2518 และ
เปลีย่ นอีกครัง้ เมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2518 แตละครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาก็ชะงักลง กวา
คณะรัฐมนตรีจะเริม่ เดินเรือ่ งการปฏิรปู การศึกษาตอ ก็เมือ่ วันที่
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 โดยแตงตัง้ รัฐมนตรีวา การกระทรวง
ศึกษาธิการ (นายนิพนธ ศศิธร) เปนประธาน และเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (นายสิปปนนท เกตุทตั ) เปน
กรรมการและเลขานุการ ซึ่งก็แตงตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ
หลายชุด รัฐบาลนี้ก็อยูไดไมนานนัก มีการเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2519 และเมษายน พ.ศ. 2519 โดยมีพลตรี
ศิริ สิรโิ ยธิน เปนรัฐมนตรี ครั้งนี้ทา นเริม่ ดําเนินการอยางเอาจริง
เอาจัง แตก็อยูไดไมถึง 6 เดือน ก็มีการปฏิวัติ โดยคณะปฏิรูป
การปกครอง เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ (นายภิญโญ สาธร)
ก็สั่งยุติการปฏิรูปการศึกษา และกลาวหาวา แผนปฏิรูปการ
ศึกษา เปนแผนของ “ฝายซาย” ทั้งๆที่นายภิญโญ ก็เปน
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กรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา และเปนประธาน
คณะอนุกรรมการดานระบบบริหารการศึกษา เงินงบประมาณที่
เตรียมไวในการบริหารตามแผนปฏิรูปและเพื่อการอบรมครู ถูก
นําไปใชพมิ พหนังสืออืน่
แตสวนที่สําคัญของการปฏิรูปการศึกษาถูกนํามาปฏิบัติ
อีกครั้ง ใน พ.ศ. 2523 ในรัฐบาล ฯพณฯ พลเอก เปรม
ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี และมีนายสิปปนนท เกตุทตั
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก็ไดปรับปรุงระบบ
ประถมศึกษา และระบบบุคลากรครู ในชวงนีไ้ ดมกี ารปรับปรุง
บางเรือ่ ง ไมสามารถทําไดครบทั้ง 10 เรือ่ ง
อยางไรก็ตาม ฝายขาราชการประจําก็ไดนาแนวคิ
ํ
ดของ
คณะกรรมการวางพื้ น ฐานเพื่ อ ปฏิ รู ป การศึ ก ษามาเป น ส ว น
สํ าคั ญ ในการวางแผนการศึ ก ษาแหงชาติ โดยมีนายแพทย
บุญสม มารติน เปนประธาน แตรางแผนฯนี้ก็ถูกแกหลาย
ประการ โดยนายภิญโญ สาธร แผนการศึกษาแหงชาติฉบับนีก้ ็
ไดประกาศใชเมือ่ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2520
กลาวโดยสรุป ขอเสนอของคณะกรรมการวางพื้นฐาน
เพื่อปฏิรูปการศึกษา มีการนําไปปฏิบตั เิ ปนเรือ่ งๆไป ไมเปนการ
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ปฏิรูปทั้งระบบ อาจกลาวไดวา มีการนําไปปฏิบัติประมาณครึ่ง
หนึ่งของขอเสนอ ดวยเหตุผลสรุปไดดังนี้
1.! สภาพการเมืองและสังคมไมเอื้อ มีการแบงเปนฝก
เปนฝาย “ซาย” และ “ขวา”
2.! รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเอง เปนผูสั่งให
ยุติการปฏิรูปการศึกษาไวกวา 1 ป ทําใหมกี ารหยุด
ชะงัก
3.! ในชวงเวลาตัง้ แต พ.ศ. 2517-2523 มีรฐั มนตรี 10
คน มีวาระการดํารงตําแหนงเฉลีย่ คนละ 6 เดือน
เปรี ย บเที ย บกั บ ยุ ค สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย มี รั ฐ
มนตรี 5 คน เฉลี่ยคนละ 8 ป และยุค พ.ศ. 24752517 มีรฐั มนตรี 27 คน เฉลี่ยคนละ 1 ป 6 เดือน ดัง
นั้น จึงไมสามารถปฏิรูปการศึกษาใหตอเนื่องได
4.! รัฐมนตรีแตละคนมีภาวะผูนํา มีความจริงจัง และ
จริงใจในการปฏิรูปการศึกษาตางกัน
5.! ขาราชการประจํา ครู และพอแม สับสนวา รัฐบาลจะ
เอาอยางไรแน
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การปฏิรปู การศึกษาครัง้ ทีส่ าม : การศึกษาเพือ่ นําทาง
สูสังคมแหงปญญาและการเรียนรู
ในชวงทศวรรษทีแ่ ลวมา มีการเปลีย่ นแปลงรอบโลกรวด
เร็ ว มาก เพราะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information and
Communication Technology : ICT) ไดแพรซมึ ไปทัว่ ทุกวงการ
ไมเฉพาะแตวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตไดมีการนํา
มาใชในระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ การปกครอง การเมือง ศาสนา
วัฒนธรรม ฯลฯ กลาวโดยสรุป เทคโนโลยีนไ้ี ดซมึ เขาไปในวิถี
ชีวติ ทัง้ ในเมืองและในชนบท ทั้งโลกดูคลายเปนตลาดเดียว เปน
โลกไรพรมแดน ใครและสังคมใดไมรเู ทาทัน ก็ถกู เอาเปรียบ ทัง้
โลกมีการแขงขันสูง ไมวา เราจะชอบหรือไม สภาพแวดลอมโดย
ทั่วไปเปนอยางนี้ ทีเ่ ศรษฐกิจไทยทรุดฮวบลงในป พ.ศ. 2540
จนแพรกระจายไปทั่วเอเชียตะวันออก ก็เปนผลมาจากการไมรู
เทาทัน และสังคมไทยเตรียมตัวไมทัน
ภาคเอกชนในประเทศไทยและนักวิชาการ ไดเล็งเห็น
เรือ่ งนีม้ ากวา 10 ป แตภาครัฐ และวงการศึกษา ไมไดตระหนัก
ในเรื่องนี้ เมือ่ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2537 ผูมีประสบการณภาค
เอกชน และภาครัฐ 4 คน ไดแก นายบัณฑูร ลํ่าซํา กรรมการ

4.!
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ผูจัดการใหญธนาคารกสิกรไทย นายวิจติ ร ศรีสอาน ปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย ในขณะนัน้ นายโกวิท วรพิพฒ
ั น ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในขณะนัน้ และนายสิปปนนท เกตุทตั ประธาน
กรรมการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ในขณะนัน้ ไดหารือรวม
กันและเห็นวา ตองปฏิรูปการศึกษา โดยเริม่ จากระดับพืน้ ฐาน
เพราะเปนหัวใจสํ าคัญของการพัฒนาและเตรียมตัวสูโลกยุค
สารสนเทศ จึงไดรวมกันจัดตั้งคณะศึกษาการศึกษาไทยในยุค
โลกาภิวัตน เพื่อศึกษา และเสนอแนะการปฏิรปู การศึกษา โดย
ธนาคารกสิกรไทย เปนผูส นับสนุน คณะศึกษาฯ ประกอบดวย
ผูที่มีประสบการณภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคราชการ ภาค
ประชาชน ภาคองคกรเอกชนสาธารณประโยชน ฯลฯ รวมกัน
ทํางานนี้ โดยไมมีคาตอบแทน และไดวางยุทธศาสตรไว 4 ขัน้
ตอน คือ
1.! จุดประกาย โดยการจัดประชุม สัมมนา ในภูมภิ าค
ตางๆ ชีใ้ หเห็นปญหารวมกัน ทําหนังสือและเอกสาร
ตางๆ เชน ความฝนของแผนดิน ความจริงของ
แผนดิน ฯลฯ
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2.! ขายความคิด โดยการสัมผัส สัมภาษณ โรงเรียน
นักการศึกษา พอแม ครู ทีก่ ําลังปรับปรุงการศึกษา
ใหเปน คิดเปน ทําเปน คิดชอบเห็นชอบ ใหนกั เรียนรู
วิธเี รียนรู จนความคิดไดแพรกระจายไปทั่ว
3.! พิ ชิ ต ความเปลี่ยนแปลง แพรกระจายความคิด
รวมกับหนวยงานรัฐรางพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ
4.! ออกแรงผลักดันสูความสําเร็จ รวมกับทุกองคกร
ทําความเขาใจรวมกันเพือ่ ปฏิรปู การศึกษา
คณะศึกษาฯไดกระตุน ระดมใหองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ รวมงานกับในระดับรากหญา จาก
ลางสูบน ดวยความหวังวา จะผลักดันรัฐบาล ฝายบริหาร และ
ฝายนิติบัญญัติ ใหรวมพลังกันปฏิรปู การศึกษา
นับตั้งแตเริม่ แรก หนวยงานของรัฐหลายหนวย อาทิเชน
สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย
สถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย และหลายหนวยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ ก็สนับสนุน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการทุกคนและทุกรัฐบาล ในชวงแรก พ.ศ. 2527-2543
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สนับสนุนเต็มที่ จนกระทั่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ซึง่ เปนการพิจารณาทัว่ ประเทศรวม 1,000 เวที
ประชาชนรวม 100,000 คน เห็นชอบในหลักการ รางพระราช
บัญญัตฯิ นีจ้ งึ ผานสภาผูแ ทนราษฎร และวุฒิสภา อยางเปนเอก
ฉันท ในวาระที่หนึ่ง และที่สาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒสิ ภาทุกคน ไมวาจะสังกัดพรรคการเมืองใด
ยกมือลงคะแนนเปนเอกฉันท โดยไมมีผูใดคัดคานเลย แม
รัฐบาลชุดปจจุบนั ทีม่ ี ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายก
รัฐมนตรี ก็แถลงนโยบายตอรัฐสภา เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ
2544 ดังนี้
“… ๑๑. นโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๑.๑ ดานการศึกษา
รัฐบาลจะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณแหงรัฐ
ธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อพัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู …”
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และ
“… ในการนี้ รัฐบาลขอระบุกฎหมายที่รัฐบาลเห็นวา จําเปนตอการ
บริหารราชการแผนดิน ตามมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ในภาคผนวกแนบทายคําแถลงนโยบายนี้
…๑๑. รางกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๒. รางกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
๑๓. ร า งกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นใน
มหาวิทยาลัย
๑๔. รางกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา”

หัวใจของการปฏิรปู การศึกษา และพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ มี 78 มาตรา มีเพียง 3 ประการ
คือ
(1)!บุคคลทุกคนมีสิทธิและโอกาสเขาถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพเสมอกันตลอดชีวิต และในชวงการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 12 ป โดยไมเสียคาใชจาย

19

(2)!ปฏิรูประบบและกระบวนการเรียนรู โดยถือวา
ผูเ รียนสําคัญที่สุด ใหรวู ธิ เี รียนรู
(3)!ระดมและกระจายทรัพยากร จัดการศึกษาให
กวางขวาง ทัว่ ถึง และเปนธรรม ใหประชาชนมี
สวนรวม
เพื่อใหมีการปฏิบัติใหเขาถึงหัวใจหลักของการปฏิรูปการ
ศึกษาครั้งนี้ จึงตองปรับปรุงระบบการศึกษาใหยืดหยุน เชือ่ ม
โยงกั น ได ร ะหว า งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย มีการศึกษาภาคบังคับ 9 ป และเรียนได 12 ป ตาม
ความสะดวก โดยไมเสียคาใชจา ย มีการปรับปรุงคุณภาพอุดม
ศึกษาและการอาชีวศึกษา ในแนวการจัด มุง ปรับระบบการเรียน
การสอนใหผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะใหรูวิธีเรียนรู เรียนรู
คูคุณธรรม มีการวางมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งจากภายในและโดยผูประเมินภายนอก ยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพครู มีระบบพัฒนาครู จัดใหมเี ทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา มี
การระดมและจัดสรรทรัพยากร ในระบบบริหาร มุง ใหโรงเรียน
และสถานศึกษาเปนแกนในการบริหารจัดการ โดยใหประชาชน
มีสวนรวม ทําใหสวนกลางเล็กลง แตมีคุณภาพและประสิทธิ
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ภาพ กระจายอํ านาจการบริหารสูโรงเรียนและสถานศึกษา
ประสานงานโดยเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหมีการปรับระบบให
สอดคลองกัน จําเปนตองปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บริ ห าร ครู และทรั พ ยากร โดยให ค ณะผู  เ ชี่ ย วชาญคณะ
กรรมการบริหารสํานักงานปฏิรปู การศึกษา เปนผูร า ง และคอย
ทะยอยปรับปรุงกฎหมายอืน่ อีกประมาณเกือบ 100 ฉบับ ให
สอดคลองกัน
เปนทีน่ า ฉงนสนเทหแ ละสับสนเปนอยางยิง่ ทีว่ า ทัง้ ๆที่
แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา เพือ่ เผชิญเทคโนโลยีใหม จาก
รวม 1,000 เวที และบุคคลจากทุกวงการรวม 100,000 คน
เห็นวาจะตองรวมสรางเครือขายการเรียนรูค คู ณ
ุ ธรรม เพือ่
รวมกันสรางสังคมแหงปญญาและการเรียนรู จนรางออก
มาเปนพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดวยมติ
เปนเอกฉันทของทั้งสองสภา และก็เปนนโยบายสํ าคัญของ
รัฐบาลชุดปจจุบัน แตก็ยังมีบางคนในรัฐบาลและบางกลุมใน
กระทรวงศึ กษาธิการตอตาน เตรียมแกพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแนวทางปฏิรปู การศึกษา ตาม
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พ.ร.บ. 2542 ตรงกันขามกับนโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงตอ
รัฐสภา ในระยะเวลาเพียงไมถึง 1 ป
5. สูอนาคตของการปฏิรูปการศึกษา : สดใส หรือ มืดมน
พวกเราชาวไทยในทุกวงการ คงจะตองรวมกันตอบ
คําถามเหลานี้ รวมทัง้ รัฐบาล สภาผูแ ทนราษฎร และวุฒิสภา ก็
ตองตอบคําถามเหลานี้ กลาวคือ การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ จะ
มุงอะไร
(1)!ปญญานิยม หรือ อํานาจนิยม
โลกในอนาคตเป น โลกของความรู  เป น โลกของ
ปญญา คําตอบที่วา ฉันมีอํานาจ ฉันจะเอาอยางนี้ ประชาชน
เลือกฉัน ใหอํานาจฉัน ฉันจะไมฟง ประชาชนหลังเลือกตัง้ หรือ
ไทยจะเอาอยางไรแน
(2)!นวัตกรรมนิยม หรือ อนุรกั ษนยิ ม หรือ ผสม
ผสาน
โลกของการแขงขัน ไมวา เราจะชอบหรือไม จะตอง
อาศัยนวัตกรรม ถาการศึกษาไมชว ยเสริมสรางจินตนาการ อัน
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เปนพื้นฐานของนวัตกรรม เราจะไมทนั โลก เราจะยุบหนวยงาน
นวัตกรรมเสียใหเกลี้ยง ใหเหลือแตหนวยงานอนุรกั ษนยิ มหรือ
(3)!กระจายอํานาจสูโรงเรียนและประชาชน หรือ
รวมอํานาจสูศูนยกลางและกรม
ประชาชนในปจจุบันและอนาคตรูดีวา อยากใหลูก
หลานของเขาไดรบั การดูแลจากโรงเรียนอยางไร เราจะหาความ
พอดีหรือไม และอยางไร
(4)!มุง คุณภาพการศึกษาและคุณภาพครู หรือ มุง
ปริมาณ และมุงใหครูเปนฐานอํานาจ
หัวใจของโลกในอนาคตอยูที่ ยกระดับคุณภาพครู
ใหครูมโี อกาสพัฒนา มากกวามุง ใหครูเปนฐานการเมือง
(5)!มุงความรูคูคุณธรรม หรือ มุง หนวยงานดูแล
ความรู แยกจากหนวยงานดูแลคุณธรรม
หัวใจอยูท ่ี บุญกุศลสรางกรรม แตคุณธรรมและ
วัฒนธรรมสรางคนและสังคม
(6)!มุง สรางเครือขายการเรียนรู หรือ มุงสรางเครือ
ขายฐานอํานาจ
ผูเรียน ครู พอแม เรียนรูร ว มกันเปนเครือขาย มาก
กวาสรางครู เปนผูว างอํานาจ เหนือผูเ รียนและพอแม

23

(7)!มุง รูท นั โลก หรือ มุงทองสูตร มุงทองจําความรู
ในอดีต
ชัดเจนวา ตองรูว ิธีเรียนรู รูทันโลก หาไมเราจะอยู
ในโลกทีห่ าความสุขไมได
(8)!มุง สรางสังคมแหงการเรียนรู หรือมุงสรางสังคม
นกแกวนกขุนทอง เชือ่ ผูน ําชาติพนภัย
ฯลฯ
อนาคตของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทยในครั้ ง นี้ อยู  ที่
คําตอบของตัวอยางคําถามทีก่ ลาวมาขางตน เพราะคําตอบของ
โจทยเหลานี้ จะชีแ้ นวปฏิบตั วิ า จะสดใส หรือมืดมน
ปราชญหลายคน ทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศ เห็น
พองกันในเรือ่ งของการสรางสังคมแหงการเรียนรู นัน้ อยางนอย
ตองประกอบดวย องค 4 คือ
(1)! เราตองมีความรูสึก มีความไว ทีจ่ ะรูว า สิ่งแวดลอม
รอบโลก รอบตัวเรา ในประเทศกําลังเปนอยางไร
กําลังเปลี่ยนไปอยางไร เพื่อเราจะไดเตรียมเผชิญ
การเปลีย่ นแปลง หรือรูเ ทาทันรอบตัวเรา
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(2)! เราตองรูตัวเรา รูเ อกลักษณของเรา จุดรวมของเรา
มุงสรางความสามัคคี สมานฉันท แมมีความเห็น
ตางกัน ก็อยูร ว มกันได ตองมีเอกลักษณ และรูรัก
สามัคคี
(3)! เราตองอดทน อดทนตอการเปลีย่ นแปลง อดทนตอ
ความคิดใหม มีความเพียรมุมานะ ใหเกิดสิ่งใหม
อันจะกอใหเกิด นวัตกรรมใหม
(4)! ตองหาความพอดี เรียนรู จัดความพอดีระหวาง
นวัตกรรมใหม กับอนุรกั ษนยิ มเกา
ดวยองค 4 ลักษณะนี้ สังคมของเราจึงจะเปนสังคมแหง
การเรียนรู
ในการปรั บ ตั ว เองสู  สั ง คมแห ง การเรี ย นรู เราจะตอง
เตรียมใหพรอม การเตรียมการกอนการเปลี่ยนแปลงเปนหัวใจ
ของการปฏิรูป ถาไมเตรียมการ รอจนวินาทีสดุ ทาย ความสับสน
จะเกิด อันจะเปนบอเกิดแหงหายนะ เราลองเปรียบเทียบดูการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตอื่น เชน ปูชวงลอกคราบ หรือ หนอน
ในช ว งเวลากํ าลังจะเปนผีเสื้อ ทั้งปูและหนอนตองมีอาหาร
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เตรียมพรอมการลอกคราบ ชวงเวลานี้อยาทําใหปูหรือหนอน
สับสน ความหายนะจะเกิดแกปแู ละหนอน
6. สรุป
จากบทเรียนของการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่หนึ่ง และ
ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่สอง พอจะชีใ้ หเห็น
ไดวา การปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จได ตองมีองคประกอบอยาง
นอยดังนี้
(1)!เขาใจสภาพรอบโลกและการเปลี่ยนแปลงของเรา
หรือเขาใจบริบท
(2)!มีแผนทีเ่ ปนระบบ ทุกฝายมีสว นรวม
(3)!ฝายการเมืองมีภาวะผูน ํา มีบารมี มีแรงจูงใจใหผอู น่ื
ร ว มปฏิ บั ติ มี ค วามจริ ง จั ง และจริ ง ใจ มุ  ง ผล
ประโยชนตอสวนรวม
(4)!มีความตอเนื่อง ไมกลับไปกลับมา ไมกอใหเกิด
ความสับสน
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(5)!มีเสนาธิการทีว่ างแผนปฏิบตั ิ ติดตาม ประเมิน และ
ปรับปรุง
(มี P D C A : Plan Do Check Act)
(6)!มีแมทพั ทีร่ จู กั ใชคน ใครมีความสามารถดานใด
(7)!ครู พอแม และสถาบันในทองถิน่ สถาบันอื่นในสังคม
เขาใจชวยสนับสนุน
(8)!สื่อมวลชน เขาใจและชวยสนับสนุน ชวยเสริมสราง
ความเปนปกแผน
การศึกษาไทยในปจจุบนั เปรียบเสมือนคนไขอยูใ น ICU
: Intensive Care Unit คนไขจะตองรับประทานยาเปนชุด ตาม
จังหวะเวลาที่เหมาะ อาหารก็ตองเปนไปตามโภชนาการของ
ระบบยอยและรางกายในขณะนัน้ เมือ่ ออกมาจากหอง ICU ก็
ยังตองทานยาและอาหารเปนชุด มีการพักผอน มีการออกกําลัง
ชวงพักฟน จนรางกายแข็งแรงเปนปกติ จึงจะรับประทาน
อาหารไดตามใจชอบ
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การปฏิรูปการศึกษา ก็เชนกัน ตองปฏิบัติการแกไขเปน
ระบบ มีกอ น มีหลัง มีการประเมิน ทําเปนขัน้ ตอน ซึ่งคงใชเวลา
ประมาณ 5-6-10 ป จึงจะครบกระบวนการ
หรือสรุปงายๆวา จะตองรับประทานอาหารเปน ชุด เปน
เมนู (Menu) ไมใชเลือกอะไรตามใจชอบ แบบ A la Carte
อาหารและยาตามใจชอบ คนไขอาจตายได
โลกในอนาคต เปนโลกของความรู ขอใหเราผนึกกําลัง
กันสรางสังคมแหงปญญาและการเรียนรู โดยรวมกันปรับทั้ง
ระบบและกระบวนการการปฏิรูปการศึกษา เพื่อรวมกันปรับ
สังคมไทย
จาก การลืน
่ ไหลตามกระแส หลงผูนาํ และ

หลงไสยศาสตร
สู สังคมแหงปญญา และการเรียนรู

จากอดีตและปจจุบนั สูอ นาคตของการ
ปฏิรปู การศึกษาไทย : สูส งั คมแหงปญญา
และการเรียนรู
โดย

ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท เกตุทัต
ประธานกรรมการอํานวยการธนาคารสมอง
มูลนิธพ
ิ ฒ
ั นาไท
และ กรรมการการศึกษาแหงชาติ
การสัมมนาทางวิชาการ :
5 ทศวรรษ สกศ. กับการพัฒนาการศึกษาไทย
สก. - สกศ.- 16/02/45 -1

1. การปฏิรูปการศึกษา
2. ครั้งที่ 1 ร.5 :
การศึกษาเพือ่ ความทันสมัย
3. ความพยายาม ครั้งที่ 2 2517 :
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
4. ครั้งที่ 3 ปจจุบัน :
การศึกษานําสูสังคมแหงปญญาและ
การเรียนรู
5. สูอนาคต : สดใส หรือ มืดมน
6. สรุป
สก. - สกศ.- 16/02/45 -2
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1. การปฏิรูปการศึกษา
•ปรับปรุงทัง้ ระบบ กระบวนการ และ
เปาหมาย กระบวนการเรียนรู คิด
ทักษะ ทัศนคติของบุคคล และสังคม
มุง สันติกบั ตนเอง สังคม เพื่อนรวม
โลก และธรรมชาติ
•ตองระดมความคิด ความรวมมือ
จากทุกฝาย
•สําคัญยิ่งในปจจุบัน เพราะเทคโนโลยี
ทําใหวิถีชีวิต เปลี่ยนเร็วมาก
•ไมใชแกเปนจุดๆ แตตองเปนระบบ
สก. - สกศ.- 16/02/45 -3

2. การปฏิรูปครั้งที่ 1 ร.5 :
การศึกษาเพื่อความทันสมัย
•เผชิญการลาอาณานิคม
•ปฏิรปู ทุกระบบใหสอดคลองกัน
•การศึกษา จาก วัด วัง ครัวเรือน
สู การศึกษาในโรงเรียน
สก. - สกศ.- 16/02/45 -4
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ผลการปฏิรูป ครั้งที่ 1
สําเร็จ เพราะ
•ทัง้ ระบบสอดคลองกัน ทัง้ นอกและใน
การศึกษา
•ภาวะผูนาํ ร.5, ร.6, ร.7
•ภาวะผูน าํ ความจริงจัง และจริงใจ
ของเสนาบดี 5 ทาน
•ตอเนือ่ งตัง้ แต 2435 .…. 2475
สก. - สกศ.- 16/02/45 -5

3. ความพยายามปฏิรูปครั้งที่ 2 :
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
•สภาพแวดลอม และองคกรเสนาธิการ
สกศ. สศช. วช. สมช.
•14 ตุลาคม 2516
•คณะ กก. วางพื้นฐานเพื่อปฏิรูป
การศึกษา 25 มิ.ย. 2517
สก. - สกศ.- 16/02/45 -6
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ปญหา … 2516-2517
•โลกและสังคมไทย เปลี่ยนไปมาก
กศ. มิไดเปลีย่ นไปตาม หรือนํา
•กศ. มิไดทาความเข
ํ
าใจสื่อสารให
คนกลุมตางๆเขาใจกัน
•ระบบงาน กศ. ออนลา ออนประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และคุณภาพ
สก. - สกศ.- 16/02/45 -7

โจทย - หลักการ - 4
1. กศ. ที่พึงประสงคมีลักษณะอยางไร ?
2. รัฐจัด กศ. เพื่ออะไร ?
3. จัด เพื่อใคร ?
4. จัด อยางไร ?
สก. - สกศ.- 16/02/45 -8
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ขอเสนอ 10
1. ความเสมอภาค 6. อุดมศึกษา
2. โครงสรางระบบ 7. การศึกษาเอกชน
3. ระบบบริหาร
8. ลงทุน
4. สาระ และกระบวน 9. กฎหมาย
การเรียนรู
10. ระบบอืน่
5. ครู
สก. - สกศ.- 16/02/45 -9

ผลที่คาดจะไดรับ
•ประเทศ
•การศึกษา
•นักเรียน
•ครู
•พอแม

เงื่อนไข
1. ทัง้ ระบบ มิใช เปนจุดๆ
2. ระบบอื่นตองสอดคลอง
สก. - สกศ.- 16/02/45 -10
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ผลสําเร็จ
•ประมวลขอคิดกวางขวาง เปนระบบ
•ความเสมอภาค & คุณธรรม บางสวน
•ระบบโรงเรียน หลักสูตร บางสวน
•ระบบบริหารประถม ประชาชน ครู
มีสวนรวม
สก. - สกศ.- 16/02/45 -11/1

ปญหา เพราะ
•สภาพแวดลอมไมอานวย
ํ
•รมต. ไมใครจริงจัง จริงใจ
ยกเวน บางทาน
•ไมตอเนื่อง 17-23 มี รมต. 11 คน
เฉลี่ยคนละ 6 เดือน
•รมต. 1 คน สั่งยุติ ทุกคนสับสน
•เงินทีเ่ ตรียมไว เอาไปทําอยางอื่น
•ถูกกลาวหาอยางรุนแรงวา เปน
แผน “ซาย”
สก. - สกศ.- 16/02/45 -11/2
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4. การปฏิรูปครั้งที่ 3 :
สูสังคมแหงปญญาและการเรียนรู
•7 ก.ย. 2537
การศึกษาไทยยุคโลกาภิวัตน
•จุดประกาย
•ขายความคิด
•พิชติ การเปลี่ยนแปลง
•ออกแรงผลักดันสูค วามสําเร็จ
สก. - สกศ.- 16/02/45 -12

พรบ. การศึกษา 2542

78 มาตรา

1) ทุกคนมีสทิ ธิ โอกาส เขาถึงการศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ 12 ป โดยไมเสียคาใชจาย
2) ปฏิรปู ระบบและกระบวนการเรียนรู
ใหรูวิธีเรียนรู
3) ระดม & กระจายทรัพยากรอยางเปนธรรม
กระจายอํานาจสูโ รงเรียน และประชาชน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประสาน

นโยบายรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ-สนับสนุน
สก. - สกศ.- 16/02/45 -13
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5. สูอนาคต : สดใส หรือ มืดมน
•ปญญานิยม
อํานาจนิยม
•นวัตกรรมนิยม อนุรักษนิยม
•กระจายอํานาจ รวมศูนย
•คุณภาพครู
คุณภาพฐานเสียง
 คุณธรรม
•ความรูคูคุณธรรม แยกความรู&
•เครือขายการเรียนรู เครือขายฐานอํานาจ

•รูท นั โลก

รูทองสูตร รูอดีต

•สรางสังคมเรียนรู สรางนกแกว นกขุนทอง
สก. - สกศ.- 16/02/45 -14

สรุปบทเรียน
1. เขาใจสภาพแวดลอม
2. มีแผนเปนระบบ ระบบอื่นตองสอดคลอง
3. การเมืองมีภาวะผูนาํ จริงจัง จริงใจ
4. มีเสนาธิการ PDCA
5. แมทัพดี
6. ครู พอแม ชุมชน องคกรอื่น สนับสนุน
7. สื่อมวลชนสนับสนุน
สก. - สกศ.- 16/02/45 -15
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สรุป ICU หรือ A la Carte
•แกเปนระบบ หรือแกเปนจุดๆ
•การศึกษาชวยปรับสังคมไทย
จาก การลืน่ ไหลตามกระแส และ ผูนํา
และ หลงไสยศาสตร
สู สังคมแหงปญญา และการเรียนรู
สก. - สกศ.- 16/02/45 -16
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