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ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ ทําใหประเทศตางๆ ทั่วโลก
ตระหนักถึงความจําเปนทีต่ อ งพัฒนาคน เพือ่ สรางความเขม
แข็งใหแกสงั คมประเทศชาติ การปฏิรูปการศึกษาจึงเปนยุทธ
ศาตรที่สําคัญในการสรางชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดจัด
ทําเอกสารนี้ขึ้น
โดยรวบรวมเอกสารประกอบการบรรยาย
บทความตางๆ ของ ทานองคมนตรี ศ. ดร. เกษม วัฒนชัย
ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความสํ าคัญ และจํ าเปนที่ตองปฏิรูปการศึกษา
ทัง้ ในทุกระดับและประเภทการศึกษา เพื่อนําไปสูก ารพัฒนาคน
อยางมีคณ
ุ ภาพ ใหคนไทยเกิดการเรียนรูตลอดเวลา สามารถ
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและแขงขันกับประเทศอื่นได
โดย
ทุกคนตองรวมมือกันผลักดันใหการปฏิรูปการศึกษาบรรลุผล
ตามเจตนารมณทก่ี ําหนดไวใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
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และหวังเปนอยางยิง่ วา เนื้อหาสาระของเอกสารฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของและผูสนใจทั่วไป
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ความรูและเทคโนโลยี
มนุษยสรางความรูจ ากประสบการณตรง และจากการ
ลองถูกลองผิด ทัง้ นี้ โดยปจเจกบุคคล โดยกลุม หรือโดยชุม
ชนจนเกิดเปนภูมิปญญาทองถิ่น ทัง้ ฝายตะวันตกและ
ฝาย
ตะวันออก
ตอมา
มนุษยไดนากระบวนการทางวิ
ํ
ทยาศาสตรมา
พิสูจนวิจัยปรากฏการณ หรือประสบการณ หรือพื้นความรูเดิม
จนเกิดเปนศาสตรสาขาตาง ๆ กระบวนการทางวิทยาศาสตรได
ทํ าใหภูมิปญ ญาทอ งถิ่น ทางตะวัน ตกไดรับการพิสูจนวิจัยจน
กลายเปนศาสตรสากล แพรหลายและยอมรับกันทั่วไป หากชาว
ตะวันออกจะไดนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาพิสูจนวิจัย
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ฝายตนบาง ก็เชื่อวาจะเกิดศาสตรความรูเชิง
สากลไดเชนเดียวกัน ดังที่ไดกระทํามาบางแลวในบางประเทศ
มนุษยนาความรู
ํ
ม าใชงาน เทคโนโลยีคือวิธีหรือรูปแบบ
ของการประยุกตความรู เพื่อนํามาทํางานใหมนุษย
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หากตองการจะเพิม่ พูนความรูใ หมในสังคม สังคมนั้นก็
ตองจัดการศึกษาและฝกอบรมให “ทุนความรู” มีมากทีส่ ดุ เทา
ทีจ่ ะทําได เมือ่ ทุนความรูม มี าก โอกาสที่คนในสังคม คนในชาติ
นั้นจะสราง “ความรูใ หม” ก็มมี ากขึน้ ตามไปดวย
สวนการสรางเทคโนโลยีตองอาศัยฐานความรูที่มากและ
รอบดาน รวมทัง้ ตองทําใหคนในสังคม “คิดเปน” คือมี
จินตนาการและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เมื่อเปนเชนนี้จะ
ทําใหคนในสังคมยิ่งรูวิธีประยุกตความรู คือ พัฒนาเทคโนโลยี
ใหมๆ สรางนวัตกรรมอยางตอเนื่องและหลากหลาย
ระบบการศึกษาจึงจําเปนตองวางแผนเพื่อใหโอกาสและ
เพือ่ ลงทุนทางการศึกษาใหกวางขวางทีส่ ดุ
ในขณะเดียวกันก็
“เรียนรูและ
ตองปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนได
คิดเปน”
และในที่สุดตองเนนการอบรมทางศาสนาและศีล
ุ ธรรมและคิดดี” ดวย
ธรรม เพือ่ ใหเขา “มีคณ
เปาหมายของการแสวงหา สรรคสราง และเผยแพร
ความรูและเทคโนโลยีก็เพื่อ
(1) เพิม่ คุณภาพชีวติ ของประชาชน
(2) ประโยชนและการพึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจ
(3) อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
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สังคมใหมและเศรษฐกิจใหม
ระบบการศึกษาในยุคใดสมัยใดจําเปนตองตระหนัก
และจัดใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลและใน
สังคมของประเทศนั้น ๆ การปฏิรูปการศึกษาไทยเมือ่ รอยป
เศษมาแลวก็เชนเดียวกัน ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรปู โครง
สราง การศึกษาไทยจากระบบเวียง วัง คลัง นา เดิมมาเปน
กระทรวงธรรมการ ทรงปฏิรูประบบและการเรียนการสอนใน
วัดในวังมาเปนระบบโรงเรียน ทรงขยายโอกาสทางการศึกษาไป
สูลูกหลานของราษฎรทั่วไป การปฏิรูปการศึกษาไทยในครัง้ นัน้
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
อยางใหญหลวง
ปจจุบัน
ภายใตอิทธิพลและผลกระทบของกระแส
โลกาภิวัฒนและระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี
ไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใหญไปทั่วโลกในชวงสิบปเศษหลังสงครามเย็น
(ตัง้ แต ค.ศ. 1990 หรือ พ.ศ. 2533) ดังนี้
(1) ระบบการเมืองระหวางประเทศ จากมหาอํานาจ
สองขัว้ ในชวงสงครามเย็น มาเปนมหาอํานาจเดีย่ ว คือ สหรัฐ
อเมริกาในปจจุบัน โดยมีสหภาพยุโรปและจีนเปนอํานาจคาน
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หลังการกอการราย 11 กันยายน 2544 ที่กรุงนิว
ยอรคและกรุงวอชิงตัน โครงสรางการเมืองโลกถูกกระทบอีก
ครั้ง และตองใชเวลาพอควรเพือ่ สูส มดุลยใหม
ระบบการศึกษาตองสรางความรูท เ่ี ทาทัน และเปน
ประโยชนตอประเทศชาติ ในการกําหนดบทบาทและนโยบายที่
จะเอื้อประโยชนสูงสุด หรืออยางนอยก็ตองลดความเสี่ยงและ
ความเสียหายใหเหลือนอยทีส่ ดุ หากหลีกเลีย่ งไมได
จาก
โครงสรางการเมืองระหวางประเทศที่ออนไหวและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
(2) ระบบการคาโลก โดยกติกาและกฎเกณฑใหมๆ
ทางการคา ทั้งที่ผานและไมผานกลไกขององคการการคาโลก
กติกาและกฎเกณฑการคาเหลานี้มีสวนเกี่ยวของกับความรูและ
เทคโนโลยีใหม ๆ เงือ่ นไขของกฎหมายระหวางประเทศ และ
ทักษะในการเจรจาตอรอง ปจจัยเหลานี้ลวนแตเปนความรับ
ผิ ด ชอบของระบบการศึ ก ษาที่ จ ะต อ งผลิ ต นั ก วิ ช าการและ
นักบริหาร รวมทัง้ องคความรูท เ่ี กีย่ วของ เพื่อใหประเทศชาติได
ประโยชนและไมเสียเปรียบ
(3) ระบบทุนและระบบการเงินระหวางประเทศ มี
เงื่อนไขและกติกา ทั้งโดยผานองคกรจัดตั้งสากล เชน ธนาคารโลก
ไอเอ็มเอฟ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย หรือ ผานความ
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สัมพันธระหวางรัฐตอรัฐ เอกชนตอเอกชน ลวนตองการระบบ
และนโยบายการเงินที่ทันสมัย ทันเหตุการณและทันคน ซึ่ง
ระบบการศึกษาไทยจะตองปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการทาทายนี้
(4) ความเคลือ่ นไหวของแรงงานขามชาติ ทัง้ แรงงาน
ระดับปฏิบัติและแรงงานระดับสมอง โดยเฉพาะประการหลัง
ซึ่งรวมทั้งคนไทยที่ไปศึกษาระดับสูงในตางประเทศ หรือคน
ไทยระดับปญญาที่อยูในประเทศแลว ทั้งระบบการศึกษา ระบบ
ราชการ ระบบเอกชนไทยจะตองรวมกันกําหนดยุทธศาสตรทจ่ี ะ
ดึงเอาคนไทยชั้นหัวกะทิใหกลับประเทศหรือใหอยูในประเทศ
เพื่อใหเขาเหลานั้นรวมกันสรางความรูใหมและเทคโนโลยีใหม
อยูตลอดเวลา และอาจจะตองมีนโยบายดึงเอาคนตางชาติใน
ระดับปญญาในสาขาที่เราขาดแคลน เพือ่ ใหเขามาทํางานให
แกประเทศไทย
ดังที่เคยเปนนโยบายระดับประเทศในชวง
ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 4-5-6
(5) การคมนาคมและการสือ่ สาร โดยเฉพาะ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได พั ฒ นาจนถึ ง ขั้ น ที่ ทํ าให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนรูและวิถีดํารงชีวิตของประชาชนในหลาย
ประเทศ
และขณะนี้กําลังเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในอีกหลาย ๆ ประเทศ ระบบการศึกษา
ไทยตองปรับตัวอยางมาก
เพื่อรับภาระในการใชระบบสาร
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สนเทศ
เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังชนบทและ
ไปยังผูดอยโอกาสในปจจุบันอยางเรงดวน
(6) การรุกลํ้าและการกลืนกินทางวัฒนธรรมและ
ภาษาทําใหระบบการศึกษาตองตระหนัก และเรงสรางพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมไทยและภาษาไทยใหแข็งแกรงแกเด็กและเยาว
ชน ตองตระหนักและรวมกับหนวยงานองคการตางๆ อนุรักษ
พัฒนาและเผยแพรวฒ
ั นธรรมไทยและภาษาไทย
การปฏิรูปการศึกษาไทย 2542 – 2545
ประมวลลักษณะของสังคมใหมและเศรษฐกิจใหม ดังนี้
(1) เปนสังคมความรูและเศรษฐกิจฐานความรู
(2) มีการเปลีย่ นแปลงอยางมากและรวดเร็ว และมี
ผลกระทบตอประเทศไทยไดงายและตลอดเวลา
(3) ตองเนนการสรางนวัตกรรมทุกดาน และยึดการ
ทํางานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีระบบมาตรฐานกํากับ
(4) ใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนใน
ชาติอยางตอเนื่องและทั่วถึง
(5) ระมัดระวังในการปรับเปลี่ยนจากระบบเกาไปสู
ระบบใหม เพื่อใหเกิดดุลยภาพใหมที่เปนประโยชนกับทุกฝาย
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จากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และจากขอกําหนดใน พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ทําใหคาดหวังไดวา ในชวง 3 ปของระยะ
เวลาการปรับเปลี่ยนจากระบบการศึกษาไทยในปจจุบันไปสู
ระบบการศึกษาใหม จะทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาไทยอีก
ครั้งหนึ่ง เพือ่ สรางความเขมแข็งใหแกชาติ เพื่อตอบรับการทา
ทายจากสากล เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจใหแข็งแกรง และเพื่อสราง
สังคมสันติสขุ
สาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้อยูที่ประเด็น
หลักตอไปนี้
1. เนนการใหการศึกษาแกปวงชน ทัง้ เด็ก เยาวชน
คนในวัยทํางาน และ ผูเกษียณงานแลว โดยเปลี่ยนรูปแบบการ
ใหการศึกษาใหหลากหลาย และเหมาะสมกับผูเ รียน
2. เพิม่ การศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน 9 ป และ
ใหการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป โดยผูเรียนไมเสียคาธรรมเนียม
การศึกษา เพือ่ ใหสามารถเขาสูอ าชีวศึกษา และอุดมศึกษาได
สะดวกขึ้นและมากขึ้น
3. เนนใหทุกภาคมีสวนรวมจัดการศึกษา ไมวาจะเปน
องคกรของรัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบัน
ตางๆ เชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ครอบครัว ฯลฯ
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4. มีระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีมาตร
การหลากหลาย ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู คุณภาพครู
อาจารย คุณภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพดานเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
5. ปรับโครงสรางการบริหารการศึกษา โดยใหมี
องคคณะบุคคล รวมทั้งผูแทนประชาชนรวมกําหนดนโยบาย
ทางการศึกษา และกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาลงไปที่
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
6. ปฏิรปู การเรียนรู โดยเนนทีผ่ เู รียน เพือ่ ใหผเู รียนได
- เรียนวิธีเรียนรูตลอดชีวิต คือ เรียนเปน
- เรียนแลว คิดเปนทําเปน
- เรียนแลว คิดดีทําดี
- เรียนแลว อยูรวมกับผูอื่นได
- เรียนแลว สามารถไปสูจ ดุ หมายแหงชีวติ ได
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สรุป
ประเทศไทยไดผา นการปฏิรูปการศึกษาครัง้ ใหญมาแลว
โดยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของลนเกลาฯ รัชกาลที่ 5 ปจจัยที่
ผลักดันใหเกิดการปฏิรูปในครั้งนั้นมีทั้งปจจัยภายนอก และ
ปจจัยภายในประเทศ รวมทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลของพระ
องคทา น
ในปจจุบัน ประเทศเรากําลังอยูในชวงของการปฏิรูป
การศึกษาครั้งใหญอีกครั้งหนึ่ง ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลง
อยางมากมายทัง้ ภายนอกและภายในประเทศ
การปฏิ รู ประบบการศึกษามิใชกํ าลังเกิดขึ้นเฉพาะใน
ประเทศไทยเทานั้น หากแตกาลั
ํ งเกิดขึ้นทั่วโลก เพราะประเทศ
ตางๆ ลวนตระหนักดีวา ความเขมแข็งและความมัน่ คงของ
ประเทศมาจากการพัฒนาศักยภาพคนในชาติ และจะพัฒนาคน
ตองอาศัยระบบการศึกษาที่ครอบคลุม เขมแข็ง มีคณ
ุ ภาพและ
โดยประชาชนมีสว นรวม

!
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กระบวนการเรียนรู
! !

1. ความรูและเทคโนโลยี
•!มนุษยสรางความรูจากการเฝาสังเกต ลองผิดลองถูก
การศึกษาวิจัย และจากประสบการณ
•!ความรูใ หม สรางจากฐานความรูในปจจุบันเปนหลัก
ยิง่ ฐานความรูก วางยิง่ มีโอกาสสรางความรูใ หม ๆ
•!จึงจํ าเปนตองขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกคน
ไทยทุกหมูเ หลา และทุกผูคน เพือ่ ใหฐานความรูข องคนไทย
กวางใหญไพศาลมากที่สุด
•!มนุษยนาความรู
ํ
ม าใชงาน เทคโนโลยี คือ วิธหี รือ
รูปแบบของการประยุกตความรู เพือ่ มาทํางานใหมนุษย
สังคมทีม่ ฐี านความรูก วางและคนในสังคม “คิดเปน”
มีจินตนาการ มีความคิดริเริม่ สรางสรร ก็ยิ่งรูวิธีประยุกต
ความรู คือ สรางเทคโนโลยีไดหลากหลาย
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•! ความรู และเทคโนโลยีจากตะวันตกก็เริ่มตนจากการ
ลองผิดลองถูก จากประสบการณของบรรพชน เฉกเชนเดียวกับ
ความรูและเทคโนโลยีจากตะวันออก รวมทัง้ ของไทยดวย
แตดว ยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร
มีการพิสูจนวิจัย
คนควาทดลอง จึงทําใหความรู และเทคโนโลยีกาวกระโดดไกล
ในชวงรอยปที่ผานมา
หากนําวิธที างวิทยาศาสตรมาใชพสิ จู นวจิ ยั คนควา
ทดลอง “ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ” บางก็จะทําใหขอบเขตความรูแ ละ
เทคโนโลยีในประเทศไทยกาวกระโดดไกล และสอดคลองกับ
คนไทย และประเทศไทย
•! ความรูแ ละเทคโนโลยีมากมายในโลกนี้ อาจแบงเปน
3 กลุม หลัก คือ
(1) ความรูแ ละเทคโนโลยีดา นวิทยาศาสตรกายภาพ
(2) ความรูและเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
(3) ความรูและเทคโนโลยีดานสังคมศาสตร และ
มนุษยศาสตร
ในปจจุบันการไขวผสมผสานระหวาง 3 กลุม หลัก
เกิดขึ้นตลอดเวลา
•!เปาหมายของการแสวงหา การเผยแพร และการใช
ความรูและเทคโนโลยีก็เพื่อ
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(1) เพิม่ คุณภาพชีวติ ของประชาชน
(2) ประโยชนและความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ
(3) อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
2. การศึกษาประกอบดวยกระบวนการสอน และ
กระบวนการเรียนรู
(1) กระบวนการเรียนรู เกิดจากการรับการถายทอด
ความรู ความเขาใจ ความเชือ่ ศรัทธาเจตคติ คานิยม ทักษะ
การงาน ทักษะชีวติ และการครองตน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงในดานความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมของผูเรียน ตาม
ที่กาหนดไว
ํ
ในวัตถุประสงคของการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูเกิดกับผูเรียน และโดยผูเรียน
เทานัน้
(2) กระบวนการสอน เปนกระบวนการที่นาไปสู
ํ 
การเปลีย่ นแปลงในตัวผูเ รียน ครูผสู อนมีหนาทีส่ รางสิง่ แวดลอม
เพื่อเรงเรา ชี้แนะ และคอยชวยเหลือเกื้อกูลใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู
กระบวนการศึ ก ษาเกี่ย วขอ งกับ ป ญ หาและอารมณ
ความรูแ ละความรูส กึ สมองกับจิตใจ ทัง้ หมดนีเ้ กีย่ วของทัง้
กระบวนการเรียนรู และกระบวนการสอน
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3. ปจจัยความพรอมในการเรียนรู
(1) การเรียนเพื่อรูเทานั้นยอมไมเพียงพอ ตอง
เรียนใหลึก จึงจะเกิดความเขาใจถองแท และเกิดการเปลี่ยน
แปลงได
(2) จะเรียนเรื่องใดใหลึกซึ้ง ผูเ รียนตองมีความเชือ่
ศรัทธาในสิ่งนั้นๆ ความเชื่ออาจถูกหรือผิดก็ได ครูผูสอนมี
หนาที่ชี้แนะใหเกิดความเชื่อที่ถูกตอง
(3) การจะใหเกิดความเชื่อศรัทธาในสิ่งที่จะเรียน
ตองมาจากการที่ผูเรียนเห็นประโยชน หรือเห็นคุณคาในสิ่งนั้น
(4) การเห็นประโยชน หรือเห็นคุณคาในสิ่งใด
ตองอยูบนฐานของความคิดถูกตอง เที่ยงธรรมเกี่ยวกับสิ่งนั้น
มิฉะนั้นแลว การเรียนรูก็จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ของผูเรียนในทางลบ ทางผิด ทางบาป แทนทีจ่ ะนําไปสูท างบวก
ทางถูก ทางบุญ ตามเปาหมายของการเรียนรู
4. ปจจัยในสวนของผูเ รียนตอการเรียนรู
(1) ความรูค วามสามารถของผูเ รียน
(2) ประสบการณและความสําเร็จทีผ่ า นมา
(3) ความใสใจ และแรงบันดาลใจของผูเรียน
(4) ความพรอมที่จะเรียนรูของผูเรียน
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5. หลักของการเรียนรู
(1) บุคคลจะเรียนรูไดดีขึ้น เมือ่ สามารถเชือ่ มโยง
ความรูใ หมเขากับความรู หรือประสบการณเดิมที่มีอยูกอนแลว
(2) บุคคลจะเรียนรูไดเฉพาะในสิ่งที่เขาสนใจที่จะ
เรียน เขาตองอยากเรียน
(3) ขั้นตอนของการเรียนรูเริ่มจากงายไปหายาก
ความเขาใจในแตละขั้นตอนจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับวาเขายัง
คงความรู ความเขาใจในขั้นตอนตน ๆ ไดมากหรือนอยเทาไร
(4) การสรางเงื่อนไขเปนปจจัยสําคัญที่ชวยในการ
เรียนรู และชวยในการเปลี่ยนแปลง เชน การใหรางวัล หรือ
การยกยอง
(5) หากผูสอนและผูเรียน กําหนดเปาหมายใน
แตละขั้นตอนของการเรียนรู
และหากผูเ รียนสามารถทําได
สําเร็จ ยอมเปนแรงสงหนุน เพื่อใหผูเรียนใฝเรียนในขั้น
ตอไป
(6) สวนใหญการเรียนรูไดจากการลองถูกลองผิด
เชนกัน ดังนั้นหากผูเรียนทําพลาด แลวแกไขจนถูกตอง โดยที่
ผูสอนจะชวยเหลือหรือไมก็ตาม ยอมเปนการเรียนรูที่ดีวิธีหนึ่ง
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(7) การพัฒนาแนวความคิดไปพรอม ๆ กับ
กระบวนการเรียนรู จะชวยสรางมโนภาพในใจแกผูเรียน ซึ่ง
เชื่อมโยงกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวเขา
(8) การเรียนรูที่ริเริ่มโดยผูเรียน ซึง่ ทุม เทและใจจด
ใจจออยากเรียน ยอมกอใหเกิดการเรียนรูที่ถาวร และมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
(9) หากผูเรียนพรอมที่จะวิจารณตนเอง และ
ประเมินตนเองอยางเปนกลาง ตรงไป-ตรงมาได ก็จะเปน
พื้นฐานใหเกิดความคิดสรางสรร พึ่งตนเองได และเปนอิสระ
(10) ในโลกปจจุบัน การเรียนรูที่สาคั
ํ ญทีส่ ดุ คือ
การเรียนรูในวิธีการ และกลไกลของการเรียนรู

" " "
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การปฏิรูปการศึกษา : ผูเรียนไดอะไร
! !

1. ปญหาของการศึกษาไทยในปจจุบัน
จากผลงานวิจยั โดย ดร.บุญชม ศรีสะอาด และคณะ
เรื่อง “ปญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ระบบโรงเรียนของเขตการศึกษา 11” วารสารสภาวิจยั แหง
ชาติ พ.ศ. 2544 มีดงั นี้
1. ดานครูผสู อน มีปญหาเรื่องครูมีหนี้สิน ขาด
แคลนครูบางสาขาวิชา สอนไมตรงกับวิชาทีเ่ รียนมา ไมสามารถ
พัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิน่ ไมสามารถสอน
ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร สอนไมเต็มที่และไมไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนือ่ ง
2. ดานผูบ ริหาร มีปญ
 หาเรือ่ งไมมกี ารนิเทศภายใน
ที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ ไมบริหารงานวิชาการอยางจริงจัง
ไมมีอํานาจในการบริหารอยางสมบูรณ และประสบปญหาดาน
เศรษฐกิจ
3. ดานนักเรียน มีปญหาเรื่องไมตั้งใจเรียนอยาง
จริงจัง มีปญ
 หาครอบครัว ขาดความรัก ความอบอุนจาก
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ผูปกครอง อาน-เขียนและใชภาษาไทยไดตากว
่ํ าระดับชั้น และ
ขาดระเบียบวินัยในตนเอง
4. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน มีปญ
 หา
เรื่องหลักสูตรมีรายวิชาและเนื้อหาสาระมากเกินไป การเรียน
การสอนไมเปนไปตามแผนการสอน
หลักสูตรที่นาไปใช
ํ
ไม
บรรลุตามจุดมุง หมาย หลักสูตรไมตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่น การจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามจุดประสงคของ
การเรียนรู การดําเนินการวัดผลไมเปนไปตามหลักวิชาและหลัก
สูตรขาดศักยภาพในการพัฒนาคน
5. ดานอุปกรณ ขาดสื่อการเรียนการสอนและสิ่ง
อํานวยความสะดวก มีปญหาเรื่องแหลงเรียนรูที่จําเปนของโรง
เรียน เชน หองสมุด หองปฏิบัติการตาง ๆ มีไมเพียงพอและไม
ไดมาตรฐาน ขาดแคลนวัสดุฝก อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน
และมีคณ
ุ ภาพตํ่ากวามาตรฐาน
6. ดานชุมชนและสิง่ แวดลอม มีปญ
 หาเรือ่ งแหลง
อบายมุข การพนัน ยาเสพติด โรงเรียนหางไกลชุมชน และชุม
ชนใหความรวมมือกับโรงเรียนนอย
7. ดานศึกษานิเทศก มีปญ
 หาเกีย่ วกับไมสามารถ
นิเทศไดตามแผน หรือปฏิทินการนิเทศ จํานวนศึกษานิเทศกมี
ไมเพียงพอ ขาดการจัดเก็บขอมูลที่เปนปจจุบันและเปนระบบ

18

ทําใหไมสามารถใชขอ มูลไดตามทีต่ อ งการ
ขาดเทคนิคการ
นิเทศและการติดตามที่ดี มีปญ
 หาดานความกาวหนาทางวิชาชีพ
8. ดานนโยบายและแผน มีปญหาเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เนือ่ งจาก
ผูบริหารไมตระหนักถึงการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ
และนโยบายที่วางไว และนโยบายไมตอเนื่องกัน
9. ดานกลุมโรงเรียน มีปญ
 หาเกีย่ วกับการขาดแคลน
บุคลากรทีใ่ หบริการดานวิชาการ ไมสามารถปฏิบตั ติ ามบทบาท
หนาที่และภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว
10. ดานการมีสว นรวมของประชาชน ประชาชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษานอยมาก กรรมการโรงเรียนไมมารวม
ประชุมและรวมกิจกรรมของโรงเรียน ไมกลาแสดงความคิดเห็น
และขาดเครือขายการเรียนรูในชุมชน
2. การเรียนรู คือ หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาไทย
2.1 การเรียนรู
การเรียนรูมุงหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดาน
ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมของผูเ รียน เปนการเปลีย่ นแปลง
ที่อยูนานพอสมควร
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เพราะฉะนั้น การเรียนรูจึงเปนกระบวนการเฉพาะ
บุคคลของผูเรียนแตละคน ความสํานึกและความพรอมของ
ผูเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญ การเรียนรูที่แทจริงจึงเปนกระบวน
การเรียนรูดวยตนเอง การสอนเปนกระบวนการสําคัญ เพือ่ ชวย
ใหเกิดการเรียนรู
ครูผูสอนเปรียบเสมือนแหลงความรูหนึ่ง
และเปนผูจัดการใหเกิดการเรียนรู
โดยสรุปแลว การเรียนรูก็คือกระบวนการการ
ปลูกฝง-ถายทอด-ฝกอบรม สิ่งตอไปนี้คือ ความรู เจตคติ
ความเขาใจ ความเชือ่ ศรัทธา ระบบคุณคา ระบบคุณธรรม การ
ควบคุมและดูแลตนเอง ทักษะ และการทํางาน ใหแกผูเรียน
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรม
ของผูเรียนตามวัตถุประสงคของการเรียนรู
2.2 การสอน
การสอนคือ กระบวนการที่นาไปสู
ํ การเปลี่ยนแปลงแกผูเรียน เปนกระบวนการกระตุน เรงเรา ชี้แนะ และ
ชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
การสอนจึงถือผูเรียนเปนศูนยกลาง
เปนเปา
หมายในการวางแผน จัดระบบ และวางทรัพยากร และบริหาร
การศึกษา
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การสอนเปนวิถี สวนการเรียนรู คือ จุดหมาย
ปลายทาง ครูจงึ มีความสําคัญเหลือเกินในการปฏิรูปการศึกษา
ไทยในครั้งนี้
2.3 ประเด็นสําคัญที่นาไปสู
ํ
ก ารเรียนรู
เปาหมายของการเรียนรูอยูที่ใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมของผูเรียน ประเด็น
ตอไปนี้ จึงมีความสําคัญยิ่ง
(1) การเรียนรูในทฤษฎีอยางเดียว หรือมีความรู
เกี่ยวกับเรื่อง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เทานัน้ ยังไมพอเพียงทีจ่ ะทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน ตองใหผูเรียนไดคนควาเจาะ
ลึกดวยตนเองจึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได
(2) ความเขาใจในเรื่องใดขึ้นอยูกับระดับความ
เชื่อตอสิ่งนั้นดวย
ความเชื่ออาจเชื่อผิดหรือเชื่อถูกก็ได
ครูผูสอนจึงมีหนาที่ชี้แนะใหความรูที่ครบถวน และเปนจริงแก
ศิษยผูเรียน
(3) พฤติกรรมตอสิ่งใดขึ้นกับการใหคุณคาตอสิ่ง
นั้นดวย การใหคุณคา คือ การกําหนดคาเปรียบเทียบที่บุคคล
พึงมีตอ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ เชน ความรูใ หม ประเด็นสังคม ขาวสาร
ใดๆ หรือทักษะตาง ๆ ครูผูสอนจึงตองชี้แนะคุณคาของสิ่งที่จะ
เรียนรูแกศิษยผูเรียนดวย
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(4) การเรียนรูจะเกิดไดดีก็ตอเมื่อผูเรียนมีสมาธิ
และรูจักควบคุมตนเอง
ครูผูสอนอยูในฐานะที่จะชวยเหลือ
เกื้อกูลใหศิษยผูเรียนรูจักตนเอง รูจักเปาหมายการศึกษา และ
เปาหมายชีวติ และรูจักใชเวลา แบงเวลา รวมทั้งชี้แนะอบรม
สั่งสอนในการครองตนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งตอตนเองและ
ตอผูอื่น
2.4 รูปแบบของการเรียนรู
(1) การบรรยาย (Lecture) โดยครูผูสอน
(2) วิทยากรรับเชิญ (Invited Speaker) ให
ความรูและประสบการณแกผูเรียน ในความเปนผูเ ชีย่ วชาญ
เฉพาะดาน หรือความชํานาญในฐานะผูรับผิดชอบ หรือ
ผูประกอบการ
(3) ทีมผูส อน (Team Teaching) ประกอบดวย
ผูส อนทีห่ ลากหลายความคิดเห็น
หรือหลากหลายความ
เชีย่ วชาญ เพื่อเสนอความรูที่ประสานกวาง
(4) นักเรียนเปนผูสอน (Peer Teaching) มี
รูปแบบการจัดหลากหลาย เชน
- แบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย ใหผูเรียน
เรียนรูจากกันและกันในรูปของกลุมติวเพื่อน กลุมสัมมนา กลุม
อภิปราย
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- ชมรมสนใจพิเศษเฉพาะเรื่อง
- นักเรียนรุนพี่เปนพี่เลี้ยงนักเรียนรุนนอง
(5) การระดมสมอง (Brain-Storming) เปนการ
แสดงความคิดหลากหลายและเสรีโดยผูเ รียน เชน เพือ่ หาวิธแี ก
ปญหาแลวจึงหาขอสรุปรวม
(6)
อภิปรายกลุมยอย
(Small-Group
Discussion) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเห็นโดยใหทุกคนมี
สวนรวมมากทีส่ ดุ ในหัวขอทีก่ ําหนด
(7) การอภิปรายโดยกลุม วิทยากร (Panel
Discussion) การนําเอาวิทยากร ผูเ ชีย่ วชาญดานตาง ๆ มารวม
อภิปรายในหัวขอเดียวกัน
โดยมีผูนาอภิ
ํ ปรายเปนผูนาการ
ํ
ประชุม
(8) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการตองกําหนดวัตถุประสงคของการจัดวาจะ
ใหปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหสําเร็จตามเปาหมาย เริ่มโดย
การเชิญวิทยากรกลุมเล็กมาใหความรูแกผูเขาประชุม เพื่อเปน
การนํา แลวจึงแบงกลุมผูเขาประชุมเปนกลุมยอยๆ เพือ่
ฝกปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรประจํากลุม คอยใหความเห็นหรือ
วิจารณ หรือชี้แนะ จนกลุม สามารถปฏิบตั กิ ารแลวเสร็จตาม
เปาหมาย
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(9) สัมมนา (Seminar) เพื่อใหกลุมผูเรียนขนาด
เล็กไดศึกษาลงลึกเฉพาะเรื่อง โดยการคนควาจากเอกสารตํารา
หรือการวิจัย
(10)
การจําลองแบบและการเลนเกมส
(Simulation and Games) เพื่อสรางเรื่อง หรือสรางสถานการณ
จําลอง เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักลึกถึงประเด็นหรือปญหา
(11) การสาธิต (Demonstration) เพื่อแสดง
กระบวนการ แสดงการปรากฏจริงหรือสรางความเขาใจจาก
หุน จําลอง
(12) กรณีศึกษา (Case Study) เพื่อใหผูเรียนได
เรียนจากกรณีที่เกิดขึ้นจริง ในการประกอบการ อาจเนนที่เหตุ
การณ ประเด็นหลักของกรณี ประวัติ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของก็ได
ใชกรณีศึกษาเพื่อการสอนสาระของความรู สอน
เทคนิควิธี สอนการตัดสินใจ สอนการแกปญหา สอนเจตคติ
และระบบคุณคาคุณธรรมก็ได
(13) โครงงาน (Project Work) มีการเตรียม
โครงสรางและรูปแบบของสาระ การเรียนรูเพื่อการแกปญหาใน
โลกแหงความเปนจริง
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ทําใหกระบวนการเรียนรูมาจากประสบการณจริง
มีความหมาย มีเปาหมาย ใหแรงกระตุนและสรางความ
กระตือรือรนไดเปนอยางดี
(14) การเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอกสถานที่
(On-Site Classes) นํานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เชน
พิพธิ ภัณฑ หองสมุด หอดูดาว สวนพฤกษาชาติ วนอุทยาน
แหลงทองเทีย่ ว แหลงโบราณสถาน แหลงประวัติศาสตร และ
ศาสนสถานอื่น ๆ สถานประกอบการ โรงงาน ฯลฯ
3. สาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ตาม
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
(1) เนนการใหการศึกษาแกปวงชน (EDUCATION FOR ALL) ทัง้ เด็ก เยาวชน วัยทํางาน และวัยสูงอายุ
รูปแบบการศึกษาจึงตองหลากหลาย และเหมาะสม
(2) เนนการใหทุกภาคสวนในประเทศ รวมมือ
รวมใจกันในการจัดการศึกษา (ALL FOR EDUCATION)
ผูใหการศึกษามีทั้งรัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สถาบันตางๆ เชน ครอบครัว สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
โรงงาน ฯลฯ
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(3) ใหมีเอกภาพในการจัดการศึกษา
- หลอมรวมกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
เปนกระทรวงใหม คือ กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒน
ธรรม (ตัง้ แตวนั ที่ 20 สิงหาคม 2545)
- รวมการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (BASIC EDUCATION)
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
- รวมอุดมศึกษา เขามาอยูภ ายใตการกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ใหมีสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีหนาทีก่ าหนดแผนและนโยบายการศึ
ํ
กษาของชาติ
(4)
กระจายอํานาจความรับผิดชอบในการ
บริหารการศึกษาไปสูเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
- กําหนดใหมีระบบเขตพื้นที่การศึกษา
- กําหนดรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
(5)
ใหมผี แู ทนของประชาชนเขามาเปนคณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา
(6) ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(7) ปฏิรูประบบอาชีวศึกษา
(8) ปฏิรูประบบครู ผูบริหารการศึกษา และ
ผูบริหารสถานศึกษา
(9) ปฏิรูปการเรียนรู
4. กลาวโดยสรุป
•! เป า หมายสํ าคั ญ ของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทยใน
ครั้งนี้ก็คือการปฏิรูปการเรียนรู
•! เปาหมายของการปฏิรูปการเรียนรู ก็เพื่อใหคนไทย
ทุกคนไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อยางทั่วถึง และอยางมี
คุณภาพ

" " "
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อาชีวศึกษาไทย : การสรางงานในมิติใหม
! !

1. ความสําคัญของความรูและเทคโนโลยี
- การสรางความรูใ หม
- การสรางเทคโนโลยีใหม (ฐานความรู
ฐานประสบการณ จินตนาการ และความคิด
ริเริ่มสรางสรรค การประยุกต)
2. เปาหมายของการศึกษา คือ การเรียนรู
- เรียนเพื่อรู
- เรียนเพื่อทําได
- เรียนเพื่ออยูรวมกันกับผูอื่นได
- เรียนเพื่อประสบความสําเร็จในชีวิต
การอาชีวศึกษา คือ แขนงการศึกษาเพื่อนําไปสูก าร
มีอาชีพที่มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได และชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นได
ดวย
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3. ประเด็นพึงพิจารณา
3.1 ทําอยางไรจึงจะทันสมัยทันวิชาการในหลักสูตร
อาชีวศึกษาแตละสาขาที่เปดสอนอยูในขณะนี้
3.2 อาชีพของคนในสังคมสมัยใหมมคี วามหลาก
หลายเพิม่ ขึน้ มากมาย
การอาชีวศึกษาจะเปดสอนหลักสูตร
สาขาใหม ๆ ใหทันการไดอยางไร
3.3 จะพัฒนาอาจารยอาชีวศึกษาทีม่ อี ยู และสราง
หรือจัดหาอาจารยใหมๆ ใหทนั กับความจําเปนในขอ 3.1 และ
3.2 ไดอยางไร
3.4 จะพัฒนาหรือจัดหาอุปกรณและสื่อการเรียน
การฝกงานอยางไรใหทันกับความตองการในขอ 3.1 และ 3.2
3.5 หากจะใหผจู บการศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษา
มีทกั ษะอาชีพทีจ่ ะทํางานไดเลย จะมียทุ ธศาสตรความรวมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการอยางไร จึงจะให
ผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะ และเจตคติในสถานประกอบการ
จริง
3.6 จะพัฒนาระบบบริหารอาชีวศึกษา และจะจัด
ระบบการวัดและประเมินผลอยางไร
จึงจะเปนการพัฒนา
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คุณภาพอาชีวศึกษาไทยอยางตอเนื่อง และเทียบทันมาตรฐาน
สากล
3.7 การศึกษาวิจัย หมายถึง การพัฒนาองคความรู
ใหม เทคโนโลยีใหม และวิธที ํางานใหมๆ การอาชีวศึกษาไทย
จะปรับเปลี่ยนอยางไร
จึงจะเปนการใหความสําคัญตอการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ถึ ง ระดั บ ที่ ส ามารถยกคุ ณ ภาพมาตรฐานการอาชี ว
ศึกษาไทย และพัฒนาอาชีพใหคนไทยในทีส่ ดุ
3.8 ลูกคาของการอาชีวศึกษาไทย
มิใชมแี ต
นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนและในสถาบัน แตยังรวมถึง
คนไทยที่มีอยูทั่วประเทศ
ระบบอาชีวศึกษาไทยจะปรับตัว
ตอความตองการนีอ้ ยางไร

" " "
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เอกภาพการอุดมศึกษาไทย 2545
! !

1. ฐานความคิดใหม – นิยามใหม ตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
1.1 มาตรา 16
การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
……………………………………………………………………………
……………………………………………………… การศึกษาระดับอุดมศึกษา
แบงเปนสองระดับ คือ ระดับตํ่ากวาปริญญา และระดับปริญญา
1.2 มาตรา 19
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให จั ด ใน
มหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือ หนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่น ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา กฎหมาย วาดวยการจัดตั้งสถาบันการศึกษานั้น ๆ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
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1.3 มาตรา 21
กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวย
งานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความตองการ
และความชํานาญของหนวยงานนัน้ ได โดยคํานึงถึงนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
1.4 มาตรา 31
ใหกระทรวง (การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
มีอํานาจหนาทีก่ ากั
ํ บดูแลการศึกษา ทุกระดับและทุกประเภท
การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และ
ประมวลผลการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1.5 มาตรา 32
ใหกระทรวง (การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
มีองคกรที่เปนคณะบุคคลในรูปสภา หรือในรูปคณะกรรมการ
จํานวนสี่องคกร ไดแก
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สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม…………
1.6 มาตรา 34
……………………………………………………………………………
…
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาทีพ่ จิ ารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานอุดมศึกษาที่สอดคลอง
กับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ
และความเปน เลิศ ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ สถานศึกษาแตละแหง
และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
……………………………………………………………………………
…
1.7 มาตรา 36
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ให ส ถานศึ ก ษาของรั ฐ ที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปนสวนราชการหรือเปน
หนวยงานในกํากับของรัฐ ยกเวนสถานศึกษาเฉพาะทาง ตาม
มาตรา 21
ใหสถานศึกษาดังกลาว ดําเนินกิจการไดโดย
อิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการทีเ่ ปนของ
ตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใต
การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัด
ตั้งสถานศึกษานั้น ๆ
1.8 มาตรา 37
การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
และอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาใหยึดพื้นที่การศึกษา โดย
คํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากรเปนหลัก และ
ความเหมาะสมทางอืน่ ดวย
……………………………………………………………………………
1.9 มาตรา 43
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมี
ความเปนอิสระ โดยมีการกํากับ ติดตาม และประเมินคุณภาพ
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และมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถาน
ศึกษาของรัฐ
1.10 มาตรา 45
……………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………
…
ใหสถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญา ดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการทีเ่ ปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรี
ภาพทาง
วิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภา
ส
ถ
า
น
ศึ
ก
ษ
า
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.11 มาตรา 46
รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การ
ลดหยอนหรือการยกเวนภาษี และสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปน
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ประโยชน ใ นทางการศึ ก ษาแก ส ถานศึ ก ษาเอกชนตามความ
เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการใหสถาน
ศึกษาเอกชน มีมาตรฐานและสามารถพึง่ ตนเองได

2.

การแบงประเภทของอุดมศึกษา

2.1 การแบงระดับ
(1) อุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญา
(2) อุดมศึกษาระดับปริญญา
2.2 การแบงเฉพาะทาง ตามมาตรา 21
(1) อุดมศึกษาทั่วไป
(2) อุดมศึกษาเฉพาะทาง
2.3 การแบงประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
(1) วิทยาลัยชุมชน – วิทยาลัยอาชีวศึกษา
และวิทยาลัยเฉพาะทาง ในระดับตํ่ากวาปริญญา มีเปาหมายที่
ประชาชนทั่วไป (อุดมศึกษาเพื่อปวงชน) โดยอาจกําหนด
เขตพื้นที่รองรับในกรณีวิทยาลัยชุมชน
เพื่อใหครอบคลุม
ทั่วประเทศในที่สุด
(2) สถานศึกษาที่เนนการผลิตปริญญาตรี
เปนหลัก อาจมีระดับปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
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ก็ได เนนการใหการศึกษาเพื่อปวงชนเชนเดียวกัน แตไมเจาะจง
เขตพืน้ ที่ เปดโอกาสแกผูเรียนทั่วไป
(3) สถานศึกษาที่เนนระดับปริญญาโท และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตเปนหลัก อาจมีระดับปริญญาตรี หรือ
ปริญญาเอกในบางสาขาก็ได
(4) สถานศึกษาที่เนนบัณฑิตศึกษากับการวิจัย
เปนหลัก ไมสอนปริญญาตรี
มุงสรางความเปนเลิศในบาง
สาขาวิชา และมุง สรางนักวิชาการ นักวิชาชีพชัน้ สูง สรางความรู
และพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ
รูปแบบที่ 2.3(2) 2.3(3) และ 2.3(4)
อาจปรากฏชัดเจนในระดับสถาบัน หรืออาจปรากฏในระดับ
คณะวิชาก็ได
3. เอกภาพของอุดมศึกษา
3.1 เอกภาพของนโยบายและแผนพัฒนาระดับชาติ
3.2 เอกภาพในมาตรฐานการศึกษา
- มาตรฐานหลักสูตร
- มาตรฐานในคุณภาพบัณฑิต แตละสาขา
แตละระดับ
3.3 เอกภาพในการจัดสรรทรัพยากรแกสถานศึกษา
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4. ความเปนอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ
4.1 ความเปนอิสระในการบริหารจัดการ
(1) ในการบริหารสถาบัน
(2) ในการจัดการศึกษา
โดยมีระบบความรับผิดชอบตอผลการบริหาร
และผลการจัดการศึกษา และมีระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต
แตละสาขาวิชา และแตละระดับ
4.2 เสรีภาพทางวิชาการ ภายใตเงื่อนไขวา
(1) นักวิชาการตองรับผิดชอบตอผลงานของตน
(2) นักวิชาการตองมีความเปนกลาง
(3) นักวิชาการตองยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ

" " "
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การปฏิรูปการศึกษาคือ อนาคตของชาติ
! !

1. ไทยในเวทีแขงขันนานาชาติ
1.1 International Institute for Management
Development (IMD) ประเทศสวิตเซอรแลนด ไดศึกษาวิจัย
ศักยภาพของประเทศตางๆ 2 กลุม คือ กลุม พัฒนาแลวและ
กลุมกําลังพัฒนา โดยจัดทําเปน World Competitiveness
Yearbook ประจําป ดูจากขอมูล 8 ประเด็น คือ เศรษฐกิจใน
ประเทศ (30 เกณฑ) ความเปนนานาชาติ (45 เกณฑ)
นโยบายและสถานะของรัฐบาล (46 เกณฑ) ดานการเงิน (27
เกณฑ) ดานโครงสรางพื้นฐาน (37 เกณฑ) ดานการจัดการ
(36 เกณฑ) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (26 เกณฑ) และ
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ดานประชากร (43 เกณฑ) ซึ่งรวมเกณฑดานการศึกษา
การจางงาน และคุณภาพชีวติ ไดดว ย
เมื่อป พ.ศ.2543 ในภาพรวมไทยอยูอันดับ 33
ใน 47 ประเทศ แตสาหรั
ํ บดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย
อยูในอันดับที่ 47 คือ อันดับสุดทาย
สําหรับป พ.ศ.2544 โดยภาพรวมไทยรวงลง
ไปอยูในอันดับที่ 44 ในจํานวน 48 ประเทศ แสดงวาไทยแยลง
1.2 UNDP ไดออกแบบระบบจัดอันดับการพัฒนา
มนุษยของประเทศตางๆ
โดยดูจากดัชนีชี้วัดดานเศรษฐกิจ
สังคม และการศึกษา พบวาในป 2543 ไทยอยูในอันดับที่ 76
ในขณะที่เมื่อป 2542 ไทยอยูในอันดับที่ 67 แสดงวาไทยแยลง
1.3
สําหรับสถานะการศึกษาของไทยเมื่อเทียบกับ
ประเทศตางๆ จากรายงานเรื่อง “สมรรถนะการศึกษาไทยใน
เวทีโลก พ.ศ.2543” โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (สกศ.) สํานักนายกรัฐมนตรี พอจะสรุปภาพรวมได
ดังนี้
(1) ประเทศไทยใชงบประมาณของรัฐ เพื่อการ
ศึกษาในสัดสวนตองบประมาณทัง้ หมด
สูงมากเปนที่สอง
รองจากสิงคโปร
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(2) คนไทยจบการศึกษาระดับมัธยมปลายและ
อาชีวศึกษาตํ่ากวาประเทศอืน่ ๆ ทุกกลุมอายุ
(3) แรงงานไทยโดยรวมไดรับการศึกษาเฉลี่ย
เพียง 7.7 ป หรือชวง ม.1- ม.2 (รายงานโดย สกศ. เมือ่ ปลาย
ป 2543)
(4) อัตราการเขาเรียนมหาวิทยาลัยในสาขา
วิทยาศาสตรในชวง พ.ศ.2538 ถึง พ.ศ.2540 เพียงรอยละ
21 ของผูเ ขาเรียนอุดมศึกษาทัง้ หมด ซึง่ ตํ่ากวาทุกประเทศ ใน
ขณะที่จีนมีสัดสวนรอยละ 53
(5) ในป 2543 ประชากรไทยเขาถึงเครือขาย
อินเทอรเนตเพียงรอยละ 2 ในขณะที่มาเลเซียรอยละ 7 ญี่ปุน
รอยละ 21 เกาหลีใตรอยละ 32 และสิงคโปรรอยละ 42
2. สังคมใหมคอื สังคมความรู
หลังชวงสงครามเย็น ค.ศ.1990 เปนตนมา สังคมโลก
ตกอยูภ ายใตกระแสโลกาภิวฒ
ั น และลัทธิทนุ นิยมเสรีอยางเต็มรูป
แบบ ความรูแ ละเทคโนโลยีคอื ความเขมแข็ง เพราะความรูแ ละ
เทคโนโลยีจะนําไปสูการสรางนวัตกรรมหรือสิ่งใหมๆ เพือ่ ให
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(1) คุณภาพชีวติ ของคนดีขน้ึ
(2) พึ่งตนเองไดและแขงขันไดทางเศรษฐกิจ
(3) สามารถอนุรกั ษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ให
เกิดความยัง่ ยืนทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะพึงทําได

ทุ ก ประเทศในโลกจึ งตองขวนขวายลงทุนลงแรงเพื่อ
ขยายโอกาสในการเรียนรูของประชาชนของตนเอง และพัฒนา
คุณภาพของการศึกษาและฝกอบรมอยางตอเนื่อง
3. ระบบและโครงสรางการศึกษาไทยตองการ
การปรับตัวใหม
3.1 ระบบและโครงสรางการศึกษาไทย ไดรับการ
ออกแบบ และปรับเปลี่ยนเล็กนอยเปนระยะๆ มา 110 ปแลว
จนปรากฏวา ปจจุบันกลายเปนระบบและโครงสรางที่รวมศูนย
อํานาจอุย อาย ซําซ
้ อน ขาดประสิทธิภาพ ขาดกลไกรับผิดชอบ
ไมโปรงใส คุณภาพของผลผลิตตํ่ามากทัง้ ปริมาณและคุณภาพ
และขาดความสอดคลองกับความตองการของชุมชน
และ
ประเทศชาติ
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3.2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีเจตนารมณ
แนวแนที่จะปฏิรูปการศึกษาของไทย เปนการปรับตัวใหญ ให
เวลาการปรับตัว 3 ป คือ 19 สิงหาคม 2542 ถึง 20 สิงหาคม
2545
3.3 ระบบและโครงสรางใหมที่ตองการคือ
(1) รวมราชการสวนกลางของระบบการศึกษา
ทุกระดับ การศาสนา และวัฒนธรรม มาอยูภ ายใตกระทรวง
เดียวกัน โดยมุง หวังใหมเี อกภาพเชิงนโยบาย และมีระบบ
มาตรฐานเดียวกัน ทั้งการจัดสรรทรัพยากร และคุณภาพของ
ผลผลิตทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
(2) กระจายอํานาจ กระจายงาน และกระจาย
ความรับผิดชอบจากราชการสวนกลางไปยังเขตพื้นที่ ราชการ
สวนทองถิ่น องคกรประชาชน และสถานศึกษา
(3) ใหมีองคคณะบุคคลรวมรับผิดชอบเชิง
นโยบาย ทั้งระดับกระทรวง ระดับเขตพื้นที่ และระดับสถาน
ศึกษา
(4) พัฒนาคุณวุฒิและคุณภาพครูทั้งระบบ
เพื่อใหครูและผูบริหารการศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง มีระบบใบ
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อนุญาตประกอบวิชาชีพ และระบบจริยธรรมวิชาชีพ ในขณะ
เดียวกันก็มีการปรับใหญระบบผลิตและฝกอบรมครู ระบบเงิน
เดือนและความกาวหนาในวิชาชีพ
(5) ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ป เปน
9 ป สําหรับเด็กไทยทุกคน
(6) คนไทยทุกคนมีสิทธิเขารับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน 12 ป โดยไมตองเสียคาใชจาย
(7) ปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนและการ
เรียนรูเปนเปาประสงคของการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมเนื้อหาสากล เนื้อหาระดับชาติ
และเนื้อหาทองถิ่น ปฏิรูปหลักสูตรและระบบอาชีวศึกษา และ
ปรับใหญระบบอุดมศึกษาทั่วไป และการศึกษาเฉพาะทาง
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาครั้ ง นี้ไ ดเริ่มดํ าเนินการมา
อยางนอย 4-5 ปแลว ขณะนี้รัฐบาล และรัฐสภากําลังดําเนิน
การตอเพื่อสานปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ใหสําเร็จตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายการศึกษาแหงชาติดงั กลาว
ประชาชน สือ่ มวลชน ผูปกครอง ครูอาจารย นักเรียน นักศึกษา
และผูสนใจทั่วไปตองรวมมือกันกับรัฐเพื่อใหการเปลี่ยนแปลง
ปรับตัวครั้งใหญนี้เกิดขึ้นทันเวลาที่กําหนดในรัฐธรรมนูญและ
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กฎหมาย ดวยความมั่นใจวาจะนําไปสูส ง่ิ ดีงาม สําหรับทุกคน
ในชาติตอไป
เพราะเชื่อเหลือเกินวา การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้
คือยุทธศาสตรที่สาคั
ํ ญทีส่ ดุ
เพื่ออนาคตของชาติไทยของเรา
ทุกคน
" " "

สังคมใหม – เศรษฐกิจใหม
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กับการปรับตัว
! !

1. สังคมยุคใหม (New Society) ในชวงตนของคริสตศวรรษที่ 21
1.1 อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนตอภูมิภาค ประเทศ
วัฒนธรรม และระบบสังคม
1.2 การเมืองระหวางประเทศ
- มหาอํานาจเดีย่ ว คือ อเมริกา
Unilateralism
Bilateralism
Multi lateralism
- อํานาจถวงดุลย คือ สหภาพยุโรปและจีน
1.3 ระบบการเงินระหวางประเทศ
- สถาบันการเงิน (World Bank, IMF, ADB)
- สกุลเงินตราเฉพาะประเทศ กลุมประเทศ สากล
1.4 ระบบการคาระหวางประเทศ
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- องคการการคาโลก (WTO)
- แนวคิดการคาเสรีและเที่ยงธรรม (Free and
Fair Trade)
1.5 องคกรอาชญากรรมขามชาติ
- คอรรัปชั่นระดับสากล
- การคาอาวุธ สิง่ เสพติด โสเภณีและแรงงาน
ขามชาติ โจรสลัดในนานนํ้าสากล สินคาหนีภาษี
- กระบวนการฟอกเงิน
1.6 การพัฒนาความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
- ความรูแ ละปญญา คือ ความเขมแข็ง
- ระบบการศึกษาและฝกอบรม ตองการการปรับ
เปลี่ยนและปฏิรูปอยูตลอดเวลา
1.7 กระแสการกลืนภาษาและวัฒนธรรม
- ภาษาถิน่ ภาษาประจําชาติ ภาษาสากล
- วัฒนธรรมถิ่น วัฒนธรรมชาติ วัฒนธรรมสากล
1.8 การเกิดชนชั้นในรูปแบบใหม จากเดิมทีเ่ ปนชนชัน้
วรรณะ มาเปนชนชัน้ ทางเศรษฐกิจ ชนชั้นทางการศึกษา ชนชัน้
ระหวางสังคมชนบทและสังคมเมือง ชนชั้นระหวางประเทศ
พัฒนาแลว และประเทศดอยพัฒนา
2. ระบบเศรษฐกิจใหม (New Economy)
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2.1 ระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge–based
economy-KBE) เนนนวัตกรรมทุกดาน
2.2
ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(change-based economy) การเคลื่อนตัวเปลี่ยนแปลงของ
แหลงทุน ทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอยางรวด
เร็ว เต็มทีแ่ ละหลายครัง้ คลาดไมถงึ จนเกิดวิกฤติในระดับโลก
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับองคกรบริษัท
2.3 ระบบเศรษฐกิจทีเ่ นนคุณภาพคน (Human–based
economy) การพัฒนาคนอยางตอเนื่อง มีเปาหมายและคุณภาพ
คือ หัวใจของการสรางความแข็งแกรง และสรางภูมคิ มุ กัน
นอกจากการพัฒนาดานความรู
เทคโนโลยี
ทักษะและระบบคุณคา คุณธรรมแลว ยังตองเนนดุลยภาพ
ระหวางคนกับธรรมชาติดวย
2.4 ระบบเศรษฐกิจเกาและระบบเศรษฐกิจใหมเกี่ยวของและสัมพันธกันอยูเสมอ สมดุล หรือขัดแยง จึงเปนประเด็น
หลักของการบริหารจัดการ

3. การเปลี่ยนแปลง คือ ธรรมชาติของสรรพสิง่
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3.1 พืชและสัตวทกุ เผาพันธุ ตองเปลี่ยนแปลงปรับตัว
เพื่อสรางความเหมาะสมและสมดุลกับสิ่งแวดลอมและเพื่อความ
อยูรอดของเผาพันธุ
หากปรับตัวไมไดก็สูญพันธุ
การปรับตัวเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ โดยวิธีธรรม
ชาติยอมตองการเวลา หากไมทนั กาล ก็สูญพันธุไดเชนกัน
บทเรียน : ตองปรับตัวอยูเสมอ
ตองปรับใหทันเวลา
3.2 ในวงการธุรกิจ ปลาใหญยอมกินปลาเล็ก
ธุรกิจยักษภูธร ยอมแพภัยธุรกิจยักษเมืองกรุง
และธุรกิจยักษเมืองกรุง ยอมแพภยั ธุรกิจยักษขา มชาติ
บทเรียน : ตองมีระบบเตือนภัยวายักษใดกําลังมา
ตองรีบหาทางปรับตัว
3.3 ความรูและเทคโนโลยีพัฒนาใหมอยูตลอดเวลา
ความรูและเทคโนโลยีที่ลาหลังยอมแขงสูความรูและเทคโนโลยี
ใหมมไิ ดเลย
ยาและเวชภัณฑใหม ๆ เกิดขึ้น และทดแทนกัน
เรื่อยมา
ยกเวนยาและเวชภัณฑนอยชนิดมากที่มีคุณสมบัติ
สมบูรณในตัวเองและยังไมมียาใหม หรือเวชภัณฑใหมที่ดีกวา
มาทดแทน
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บทเรียน : ตองพัฒนาตนเองใหเหมาะสมและ
สมบูรณที่สุด
ตองพรอมทีจ่ ะแขงขันได
4.ยุทธศาสตรในการบริหารองคกรในสภาวะการเปลีย่ นแปลง
4.1 องคกรตองมีปรัชญาหรืออุดมการณหลัก เพื่อเปน
เปาหมายทิศทางใหแกทกุ ภาคสวนในองคกร เดินทางไปใน
ทิศทางเดียวกัน องคกรที่ไมมีปรัชญาหรืออุดมการณ ก็เปรียบ
เสมือนเรือที่ปราศจากหางเสือ
4.2 องคกรตองมีกลไกแยกฝายนโยบาย และฝาย
ปฏิบัติขององคกร
ฝายนโยบายตองยึดปรัชญาหรืออุดมการณไวให
มัน่ แลวกําหนดนโยบายหลัก ทีเ่ หมาะสมกับสิง่ แวดลอมใน
ขณะนั้น รวมทั้งการกําหนดแผนพัฒนาองคกร ทั้งระยะยาว
ระยะกลาง และระยะสั้น
แผน และนโยบายตองทบทวนอยูเสมอ การ
ปรับแผนและนโยบายตองมาจากการวิเคราะหและความจําเปน
ขององคกร
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การเฝาติดตามการบริหารของฝายปฏิบัติเปน
สิง่ จําเปน รวมทั้งการประเมินผล ในแตละแผนดวย
4.3 ฝายปฏิบัติตองกําหนดกลยุทธศาสตรใหสอดคลอง
กับแผนและนโยบายจากฝายนโยบาย
4.4 องคกรตองมีระบบขอมูลขาวสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และทันสมัยอยูเสมอ รวมทัง้ การวิเคราะห ติดตามสภาวะ
แวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร เชน
- การประเมินสภาวะแวดลอมภายในวงการธุรกิจ
เดียวกันและธุรกิจประเภทอื่นที่อาจมีผลกระทบตอองคกร
- การประเมินผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ
- การกําหนดแผนยุทธศาสตรใหมๆ จากนโยบาย
ใหม ๆ หรือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
4.5 องคกรตองมีระบบความรับผิดชอบตอผลประกอบ
การในดานตางๆ ดังนี้
- ประสิทธิภาพการบริหารองคกร
- จํานวนและคุณภาพของผลผลิต
- ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
4.6 ระบบคุณภาพเปนความจําเปนในทุกประเภทของ
งานองคกร ทั้งระบบคุณภาพที่เปนเงื่อนไขภายนอกและระบบ
คุณภาพที่องคกรนํามาปฏิบตั เิ อง
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4.7 องคกรตองมีแผนและนโยบายในการพัฒนาคนทุก
ระดับในองคกร อยางสมําเสมอ
่
- การพัฒนาทุกอยางเริ่มที่คน
- การปรับเปลี่ยนทุกอยางเริ่มที่คน
4.8 องคกรตองมีฝายรับผิดชอบในการวิจัย และพัฒนา
ผลิตผลหลักขององคกร
- ผลิตผลที่ดีเยี่ยมในวันนี้ อาจเปนรองใน
วันหนาก็ได
- ถาไมศึกษาปรับปรุง ก็อยูไมไดนาน

" " "

คิดใหไกลตัว
! !
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ในคนปกติที่มีสติสัมปชัญญะครบถวนนั้น ความคิด
บงการคําพูดและการกระทํา บางคนคิดเร็ว บางคนคิดชา
บางเรือ่ งควรคิดเร็ว แตบางเรือ่ งก็ควรคิดชาๆ อยางไรก็
ดี ความคิดรอบคอบ ถือวาเปนประโยชน ความคิดรอบคอบ
คือ คิดทัว่ คิดถวนถี่ และรวมทัง้ คิดเชือ่ มโยงดวย ประโยชนคือ
ทําใหไมเผลอเรอ หรือพลาดพลัง้ โดยงาย เขาเกณฑของความ
ไมประมาท
สวน ความคิดถูกตอง ตองอาศัยขั้นตอนกลั่นกรอง
ดวยวาปจจุบันนี้เราทุกคนตองประสบกับขอมูล
ขาวสาร
ความรู ความเห็นมากมาย ทัง้ จากสือ่ มวลชนประเภทตางๆ จาก
การอาน จากการพบปะพูดคุยกัน การทีจ่ ะไดมาซึง่ ความคิด
ถูกตองนั้น ควรจะได
(1) กรองใหไดวาอันใดเปนจริง อันใดเปนเท็จ
(2) เมือ่ ไดขอ ความจริงแลว จึงแยกตอวาอันใด
สําคัญ อันใดไมสําคัญ
(3) สวนที่สําคัญนั้น เอามาแยกวาอันใดเกีย่ วของ
อันใดไมเกี่ยวของ
สรุปคือ ความคิดถูกตอง หมายถึง ความคิดทีเ่ ปน
จริง สําคัญและเกี่ยวของกับเรื่องที่เรากําลังใครครวญอยูหรือ
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กระทําอยู ยอมรับวาขั้นตอนกลั่นกรองแตละขั้นตอนไมงายเลย
ยิ่งความคิดถูกตองมากเทาไร ความผิดพลาดก็นอยเทานั้น
สําหรับความคิดเที่ยงธรรมนั้น หมายถึง ความคิดที่
เปนอิสระ เปนกลาง ไมลาเอี
ํ ยง มีมาตรฐานเดียวไมวา ผูค ดิ
(หรือผูตัดสินใจ) จะไดหรือเสียประโยชนก็มิไดนามาคํ
ํ านึงดวย
ความคิดเที่ยงธรรมเปนคุณสมบัติที่จํ าเปนอยางยิ่งสํ าหรับทุก
คนที่ตองการจะเห็นสังคมเที่ยงธรรม สังคมโปรงใส และสังคม
เสมอภาค
ความคิดริเริม่ สรางสรรค คือ ความคิดใหม เปนเหตุ
เปนผล มีระบบ และมีเปาหมายในทางสรางสรรค
ทีจ่ ริงทัง้ ความคิดรอบคอบ ความคิดถูกตอง ความ
คิดเที่ยงธรรม และ ความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนทักษะวิธีคิด
เปนสวนที่เราเรียกวา “คิดเปน” รวมกับความคิดที่มีคุณธรรม
และศีลธรรมกํากับที่เราเรียกวา “คิดดี” ควรที่จะไดนาไปฝ
ํ กฝน
กับเด็ก เยาวชน และผูใหญทั่วไป เพือ่ เปนพืน้ ฐานแหงความคิด
ของทุกคน
สวน “ความคิดไกลตัว” เปนกลุม ความคิดหลากหลายทีแ่ ยกเอา “อัตตา” ออกไปเสียจากกระบวนการนึกคิด
ใหแยก “ความเห็นแกตวั -หรืออัตตา” ออกไปใหมากที่สุด
หรือใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะทําได
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ตัวอยางของ “ความคิดไกลตัว” มีดงั นี้
1. ความคิดรูค ณ
ุ ทาน (กตัญู) และคิดสนองคุณ
ทาน (กตเวทิตา)
- พระคุณของแผนดิน-ชาติ-พระมหากษัตริย
- พระคุณของพระศาสนา
- พระคุณของบิดามารดา และญาติทง้ั หลาย
- พระคุณของครูบาอาจารย
- พระคุณของสถาบันที่ทาให
ํ เรามีโอกาสประกอบ
สัมมาอาชีวะ
ผูถึงพรอมดวยความคิดเชนนี้ถือวาเปนผูเจริญ ผู
คนชื่นชมยกยอง และอยากชวยเหลือเกื้อกูล
2. ความคิดถึงประโยชนสาธารณะ ประโยชนสวนรวม
ประโยชนของสถาบันองคกร
เมื่อสวนรวมดี สวนตัวของทุกคนก็พลอยดีไปดวย
3. ความคิดทีจ่ ะชวยเหลือผูต กทุกขไดยาก หรือผู
เจ็บไข หรือผูออนแอกวา โดยไมหวังผลตอบแทน
ความเมตตากรุ ณ าที่ ไ ม ห วั ง สิ่ ง ตอบแทนย อ มนํ า
ความสุขความชืน่ ใจทีแ่ ทจริง มาใหแกผูปฏิบัติเรียกวา “ไดบุญ”
ทันตาเห็นทีเดียว
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4. ความคิดที่จะรักษาระเบียบวินัยของชุมชน

หรือ

องคกร
ความมี วิ นั ย เป น กรอบในการควบคุมตนเอง
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑของสังคม ขององคกร หรือของงาน
เพื่อประโยชนแกมวลสมาชิก และเพื่อใหสวนรวมเคลื่อนไปได
อยางสันติสุข
5. ความคิดดีตอผูอื่น มองสวนดีของเขา หวังดีตอ เขา
เชนนีจ้ ะทําใหอปุ สรรคหมดไป ปญหาเบาบางลงไป
6. ความคิดที่ยึดผูรับบริการเปนสําคัญ
หมอและพยาบาลยึดผูปวยเปนสําคัญ
ครูบาอาจารยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
หากเปนเชนนี้ ภาระกิจยอมบรรลุผล บรรลุเปาหมาย
7. ความคิดทีเ่ ชือ่ มโยงอดีตกับปจจุบนั แลวคาดการณ
ในอนาคต เพือ่ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท เพือ่ ทําวันนี้ไหดี
ทีส่ ดุ และเตรียมรับมือกับอนาคตไดพรอมที่สุด
8 . ความคิ ด ใคร ค รวญถึ ง พระราชจริ ย วั ต รของ
พระบาทสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี
•!ทรงคิดถึงแผนดินไทย
•!ทรงคิดถึงพระศาสนา
•!ทรงคิดถึงอนาคตของประเทศ อนาคต ของ
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การแพทย สาธารณสุข ทันตแพทยพยาบาลไทย
•!ทรงคิดถึงผูเ จ็บปวยดวยโรคาพยาธิตา ง ๆ
•!ทรงคิดถึงนักเรียนที่ดอยโอกาส
•!ทรงคิดถึงประชาชนที่ยากไรชายขอบ
ทั้งสองพระองคทรงงานเพื่อผูอื่นตลอดพระชนมชีพ
โดยมิไดทรงเห็นแกพระองคเองเลย ทรงเปนตัวอยางที่วิเศษ
ทีส่ ดุ ของ “ความคิดไกลตัว”
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