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แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 33 บัญญัติใหมี
การจัดทําแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ ทีเ่ นนการนําสาระสําคัญดัง
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาล วิสยั ทัศนการพัฒนาระยะยาว 20 ปของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะที่ 9 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบ
ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของมากําหนดเปนแผนปฏิรปู หลักดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แหงชาติ เพือ่ นําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง อันจะนํามาซึง่ ประโยชนตอ การสรางชาติ สรางคน
และสรางงาน ตามหลักการแหงนโยบายของรัฐบาลตอไป
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ มีลักษณะเปนแผน
ยุ ท ธศาสตรระยะยาวที่จะเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แผน
พัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทัง้ เปนแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา เพือ่ นําไปสูการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง เสร็จสมบูรณทั้งกระบวนการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การดําเนินการดานศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม ในชวงระยะเวลา 15 ป ตัง้ แตป พ.ศ. 2545 จนถึงป พ.ศ. 2559 ทีส่ อดคลอง
ตอเนือ่ งกันทัง้ ประเทศ
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ ไดนาปรั
ํ ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนปรัชญาพืน้ ฐานในการกําหนดแผน โดยมีการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และธรรมชาติ บูรณาการเชื่อมโยงเปนกระบวนการเดียวกัน ทั้งนี้มี “คน” เปนศูนยกลางของ
การพัฒนา ซึ่งจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดุลยภาพทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดลอม และมุง ไปสูก ารอยูด มี สี ขุ ของคนไทยทัง้ ปวง

จากปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวคิดขางตน เจตนารมณของแผนการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ นี้ จึงมุง (1) พัฒนาชีวติ ใหเปนมนุษยทส่ี มบูรณทง้ั
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมทีม่ คี วาม
เขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมปิ ญ
 ญาและการเรียนรู และ
สังคมสมานฉันทและเอือ้ อาทรตอกัน
เพื่อใหบรรลุตามเจตนารมณดังกลาวขางตน แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมแหงชาติ จึงกําหนดวัตถุประสงคและแนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการไวดงั นี้

พัฒนาคนอยาง
รอบดานและสมดุล
1.! พัฒนาทุกคนใหมี
โอกาสเขาถึงการเรียนรู
2. ปฏิรปู การเรียนรู
3. ปลูกฝงและเสริมสราง
ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะที่
พึงประสงค
4. พัฒนากําลังคนดาน
วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี

3 วัตถุประสงค
11 แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ

สรางสังคมคุณธรรม
ภูมปิ ญ
 ญาและการเรียนรู
5. พัฒนาสังคมแหงการ
เรียนรู เพือ่ สรางความรู
ความคิด ความประพฤติ
และคุณธรรมของคน
6. สงเสริมการวิจยั และ
พัฒนา
7.! สรางสรรค ประยุกตใช
และเผยแพรความรูแ ละ
การเรียนรู

พัฒนา
สภาพแวดลอมของ
สังคม
8. สงเสริมและสรางสรรค
ทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม
9. จํากัด ลด ขจัดปญหา
ทางโครงสราง
10. พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา
11. จัดระบบทรัพยากรและ
การลงทุนทางการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

เพือ่ ใหมกี ารดําเนินงานตามกรอบภาพรวมของแผนอยางมีบรู ณาการทีส่ มั พันธและ
เชือ่ มโยงเปนกรอบกระบวนการเดียวโดยรวมทัง้ หมด ภายใตแนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการทัง้ 11
ประการ จึงไดกาหนดยุ
ํ
ทธศาสตรการดําเนินงาน เพือ่ เปนกรอบแนวทางแกองคกรภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ องคกรประชาคม ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสถาบันในสังคมตางๆ ในการ
เขามามีสว นรวมอยางจริงจังในการนําวัตถุประสงค แนวนโยบาย เปาหมาย และกรอบการดําเนินงาน
ของแผนมากําหนดเปนแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ป และแผนปฏิบตั กิ ารของหนวยงานในระดับพืน้ ที่ โดย
ใหมแี ผนงานและโครงการรองรับเพือ่ ดําเนินการในขัน้ ปฏิบตั อิ ยางสอดประสานกับนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ และนโยบายของรัฐบาลตามสถานภาพแหงความรับผิดชอบแหงตน
การบริหารแผนสูก ารปฏิบตั ิ
เพือ่ ใหยทุ ธศาสตรการดําเนินงานซึง่ กําหนดไวเปนหนาทีค่ วามรับผิดชอบของแตละ
หนวยงานและองคกรตามโครงสรางการบริหารแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงไดกาหนดเป
ํ
าหมายโดยรวมใหมกี ารบริหารแผนการศึกษาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ
ประสบผลสําเร็จในการปฏิบตั ติ ามชวงระยะเวลาทีก่ าหนด
ํ
โดยสามารถวัดและประเมินผลสําเร็จ
ไดชดั เจน ตามกรอบการดําเนินงานดังนี้
✻ เสริมสรางความรูค
 วามเขาใจเกีย่ วกับวัตถุประสงค แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ
เปาหมาย และกรอบการดําเนินงานของแผน ใหกบั ทุกองคกรทีเ่ กีย่ วของในการนําแผนการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติสกู ารปฏิบตั ิ เพือ่ ความเขาใจทีช่ ดั เจนและตรงกัน
✻ กําหนดภารกิจ เกณฑมาตรฐานงาน และการมอบหมายงานแกองคกรในเครือขาย
ความรับผิดชอบในโครงสรางการบริหารแผนทีช่ ดั เจน
✻ สงเสริมและสนับสนุนสมรรถนะและศักยภาพขององคกรทีเ่ กีย
่ วของในการนํา
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติสกู ารปฏิบตั ิ
✻ กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการนําแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมแหงชาติสูการปฏิบัติ ดวยกลไกและวิธกี ารทีไ่ มซบั ซอน ยุงยาก และมุง นําผลการ
กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน และแกไขปญหาในกระบวนการ
นําแผนสูการปฏิบัติ รวมทัง้ การจูงใจและเสริมแรงผูป ฏิบตั ิ
✻ องคกรทัง้ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐทัง้ ในสวนกลางและทองถิ่นถือ
เปนพันธกิจผูกพันอยางตอเนือ่ งทีจ่ ะตองใหการสนับสนุนกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ

บทที่ 1
กรอบภาพรวม
ความนํา
โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกาหนดนโยบาย
ํ
พื้นฐานแหงรัฐ ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา ในมาตรา 81 ไววา
“รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรู
คูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและ
ปลูกฝงจิตสํ านึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการ
ตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ การพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพ
ครู และสงเสริมภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ”
จากบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตน ไดมกี ารดําเนินการในกระบวนการ
ทางนิติบัญญัติจัดทําพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ขึน้ โดยใหเปนกฎหมาย
แม บ ทที่ เ ชื่ อ มต อ กั บ บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาในรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 เพือ่ เปนฐานหลักในนโยบายแหงรัฐดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของประเทศ และเปนฐานหลักเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ การนํ าบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ไปสูการปฏิบัติอยางไดผลตอการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญ
ดังบัญญัตไิ วในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ มาตรา 33 ใหมกี ารจัดทํา
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการจัด
ทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตามมาตรา 34 ทีก่ ําหนด
ใหมีแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาดานศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งใชเปนแนวทางในการจัดทํ าแผนปฏิบัติการในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และในระดับสถานศึกษาเพื่อใหมีการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วั ฒ นธรรมที่สอดคลองกันทั้งประเทศตอไป
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 (2) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 และมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงดําเนินการเพื่อจัดทําแผนการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ ขึน้ เพือ่ นําสาระบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติไปสูก ารปฏิบตั ทิ เ่ี ปนรูปธรรมตอไป
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 และมติคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่
3/2543 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2543 คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจึงไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการอํานวยการจัดทําแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ ขึน้
โดยไดดาเนิ
ํ นการประชุมเพือ่ กําหนดและจัดทําแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แหงชาติ ตัง้ แตวนั ที่ 14 มิถนุ ายน 2543 เพื่อประกาศใชตอไป
การจัดทําแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติน้ี ดําเนินการ
โดยคํ านึงถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย อันมีผลกระทบมาจากการพัฒนาที่กาวเขาสู
ยุคสมัย “โลกาภิวตั น” ทีท่ ําใหขอบขายของการสืบเสาะ คนควา แสวงหา และถายทอดความรู
และการเรียนรูเปนไปอยางกวางขวาง รวดเร็ว พรอมกับการขยายอยางกวางขวางของความรู
และการเรียนรูแหงศาสตรตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบตางๆ นํ าไปสูการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง
ดานการศึกษาโดยภาพรวมใหพัฒนาทันกับการเปลี่ยนแปลงใหมที่เกิดขึ้น
ประกอบกั บ แนวโน ม การพั ฒ นาสู  เ ศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม ข องสั ง คมโลกที่ เ ป น
เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge - Based Economy : KBE) มีการใชความรูแ ละนวัตกรรม
เปนปจจัยหลักในการผลิตและพัฒนา เพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของแตละประเทศ
การพัฒนาความรูและการเรียนรูจึงเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการพัฒนาปจเจกบุคคลใหเปนทุน
และกําลังคน เกือ้ กูลตอการยกระดับมาตรฐานการครองชีพใหสงู ขึน้ และเปนกําลังสําคัญทีเ่ ขามา
มีสวนรวมอยางแข็งขันในกิจกรรมการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ
ในขณะเดียวกันการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตองใหความสําคัญกับทุนทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรม อยางทัดเทียมกับทุนทางดานเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมเปนระบบ
ความสัมพันธของวิถชี วี ติ ในสังคมไทย ซึง่ มีจดุ เดนหลายประการ อาทิ ความสัมพันธของครอบครัว
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และชุมชนทีเ่ ขมแข็ง อบอุน เปนนําหนึ
้ ง่ ใจเดียวกัน มีศาสนาเปนหลักธรรมประจําใจ สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข สมานฉันท เอือ้ อาทร และสัมพันธกลมกลืนพึง่ พิงซึง่ กันและกันกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบวิถชี วี ติ ทีเ่ ปนบูรณาการอยางสมดุลและยัง่ ยืนเชนนีเ้ ปนมรดก
ทางวัฒนธรรมทีม่ คี ณ
ุ คา เปนเอกลักษณของไทย ซึง่ ไดชว ยผดุงคุณคาทางสังคมและจิตใจของ
คนไทย อีกทัง้ ยังเปนภูมคิ มุ กันของคนไทยและสังคมไทยในยามทีป่ ระเทศชาติประสบภาวะวิกฤต
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองธํารงไวใหเปนมรดกและทรงคุณคาทางสังคมตอประเทศชาติ
และประชาชนไทยใหมั่นคง ยั่งยืนสืบไป
อยางไรก็ตาม การพัฒนาประเทศอยางมีดลุ ยภาพในระยะตอไปนัน้ มีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองสงเสริมการเรียนรู และสรางสภาพการณเพือ่ สงเสริมการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง
เพือ่ พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนสวนใหญของประเทศโดยยึดถือ /
เนนหลักการ “พัฒนาโดยประชาชนดวยระบบการบริหารและการจัดการทีด่ ”ี ซึง่ เปดโอกาสให
ทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมมือ รวมใจ ในการกําหนดและตัดสินใจในกิ จกรรม
สาธารณะที่เกี่ยวของกับตนเองและชุมชนทองถิ่น การสนับสนุนใหสงั คมทุกสวนและทุกระดับ
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และการสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอความสําเร็จในการ
ปฏิ บั ติ เ ช น นี้ ทํ าให เกิ ด พลังชุมชนทองถิ่นที่เขมแข็งอันจะเปนฐานรากที่มั่นคงในการพัฒนา
ประเทศอยางมีเสถียรภาพและยัง่ ยืนตลอดไป

ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด
♦!ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดํารัสไวในโอกาสและ
สถานที่ตางๆ มาเปนปรัชญาพื้นฐานเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการดานตางๆ ของ
แผนฯ ทีจ่ ะดําเนินการตอไป
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ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ยึดทางสายกลางที่อยูบนพื้นฐานของความ
สมดุลพอดี รูจ กั พอประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูเ ทาทันโลก เปนแนวทางในการดําเนิน
วิถีชีวิตของคนไทย เพือ่ มุง ใหเกิด “การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนและความอยูด มี สี ขุ ของคนไทย”
ปรัชญาตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดังกลาวยังมุง
เนนใหเกิดบูรณาการแบบองครวมทีย่ ดึ “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา และการ
พัฒนาอยางมี “ดุลยภาพ” ทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เพือ่ ใหคน
ไทยในสังคมมีความสุขถวนหนา พึง่ ตนเอง และกาวทันโลก โดยยังรักษาเอกลักษณของความเปนไทย มี
คานิยมรวมตอการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด เจตคติ และกระบวนการทํางานใหเอือ้ ตอการ
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารและการจัดการประเทศที่มุงสูประสิทธิภาพ คุณภาพ รูเ ทาทันและ
กาวทันโลก สามารถเลือกใชความรูแ ละเทคโนโลยีไดอยางคุม คาและเหมาะสม มีระบบภูมคิ มุ กันที่ดี
และมีความยืดหยุน พรอมรับการเปลีย่ นแปลง ควบคูไ ปกับการมีคณ
ุ ธรรมและความซือ่ สัตยสจุ ริต
♦!กรอบแนวคิด : การเรียนรู การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
หลักการแหงกรอบแนวคิดของแผนนี้ จะเปนแผนบูรณาการ ซึ่งมีการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สัมพันธและเชือ่ มโยงเปนกระบวนการเดียวโดยรวมทัง้ หมด มี
ความพอเหมาะพอดีและมีดลุ ยภาพ
กรอบแนวคิดดานบูรณาการที่วานี้ยังคํ านึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอด
ชีวติ ตัง้ แตการวางรากฐานการพัฒนา โดยครอบครัวเปนสถาบันหลักที่สาคั
ํ ญที่สุด ตอมาเปน
การพั ฒ นาความรู  แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานที่ เ ด็ ก และเยาวชนไทยทุ ก คนต อ งเข า ถึ ง บริ ก ารการ
ศึกษาพื้นฐานที่มีคุณภาพ รวมทั้งตองเปนการศึกษาที่เอื้อใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู
ใหมไดจากแหลงความรูตางๆ การศึกษาเพือ่ พัฒนาบุคคลใหมที กั ษะอาชีพ พัฒนาสมรรถนะ
เพื่อการแขงขันและรูเทาทันโลกเปนสิ่งสําคัญในลําดับตอมา รวมทัง้ การศึกษาตลอดชีวิตชวย
ให ค นสามารถปรั บ ตั ว รั บ การเปลี่ ย นแปลง สามารถสร า งสรรค คุ ณ ภาพชี วิ ตที่ดีและการ
พัฒนาทีย่ ง่ั ยืนทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดลอม
พัฒนาการทีเ่ ปนบูรณาการจะตองมุงพัฒนาจิตใจใหยึดมั่นในสันติสุข อยูใน
กรอบของศีลธรรมของแตละศาสนา ขจัดอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน อันเปนบอเกิดแหง
ทุกข ใหรูเทาทันการเปลีย่ นแปลงของทัง้ มนุษยและธรรมชาติ และความรูน น้ั ไดพฒ
ั นาไปโดย
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การฝกจนรูแ จง ชัดเจนเปนสัมมาทิฐิ มีอสิ รภาพ เขาใจในแกนแททเ่ี ปนหัวใจแหงศาสนธรรม
ของพระพุทธศาสนา และศาสนาอืน่ ทีผ่ ดุงความดีงามของจิตใจมนุษยใหสงู ขึน้
เพื่อใหบูรณาการแหงกรอบแนวคิดนี้สอดคลองกับชีวิตความเปนจริงในการอยู
รวมในสังคม ตองพึง่ พาอาศัยกันและกัน จึงตองเรียนรูว ถิ ชี วี ติ ของระบบที่ตนประสงค เรียนรู
ความคิด ความเชื่อ และคุณคาของสังคมที่เปนวัฒนธรรมรวมกัน สรางคุณคาของการอยู
รวมกันในสังคมทีเ่ อือ้ อาทรตอกัน
บูรณาการแหงชีวิตตองเปนไปอยางยั่งยืน สอดคลองกลมกลืนและอยูไดกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ชีวิตจึงตองเรียนรูความจริง
ของธรรมชาติ เรียนรูความสัมพันธที่กลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันทําใหเกิด
จินตนาการเห็นความงาม และสุนทรียภาพของชีวิต คํ าวาศาสตร จึงหมายถึงธรรมชาติ
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
กระบวนการในการบูรณาการของชีวิต จึงเปนองครวมแหงการเรียนรูที่มีวงจร
สนองตอบและสอดคลองซึง่ กันและกัน เปนองครวมของการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และธรรมชาติ อยางมีสมดุล พึ่งพาอาศัย สงเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังภาพ
ขางลางนี้
การศึกษา

ชีวิตที่มีการเรียนรู
ศิลปะ
วัฒนธรรม

ชีวติ

ธรรมชาติ
วิทย/เทคโนฯ
สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร

ศาสนา
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เจตนารมณของแผน
จากปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวคิดดังกลาวขางตน เจตนารมณของแผน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ นี้ จึงมุง (1) พัฒนาชีวติ ใหเปน “มนุษยท่ี
สมบูรณทง้ั ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปน
สังคมทีม่ คี วามเขมแข็งและมีดลุ ยภาพใน 3 ดาน คือ เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมปิ ญ
 ญา
และการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอือ้ อาทรตอกัน
ชีวติ ที่ ดี เกง และมีความสุข เปนวิสยั ทัศนของการศึกษาไทย คนดี คือ คน
ที่ดํ าเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงคทงั้ ดานจิตใจและพฤติกรรมทีแ่ สดงออก เชน มีวนิ ยั ประหยัด มีความเอือ้ เฟอ เกื้อกูล
มีเหตุผล รูหนาที่ ซื่อสัตย พากเพียร ขยัน ใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต รักประเทศ รักชาติ
มี จิ ตใจเปนประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอื่น มีความเสียสละ รักษา
สิ่ งแวดลอม สามารถอยูร ว มกับผูอ น่ื อยางสันติสขุ
คนเกง คือ คนทีม่ สี มรรถภาพสูงในการดําเนินชีวติ โดยมีความสามารถดานใด
ดานหนึง่ หรือรอบดาน หรือความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เชน ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ความสามารถทางดานคณิตศาสตร มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถดาน
ภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีภาวะผูนํ า รูจักตนเอง ควบคุมตนเองได เปนตน เปนคน
ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถใชสติและปญญาในการเผชิญและ
พิชิตปญหา พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และทําประโยชนใหเกิดแกตน สังคม และ
ประเทศชาติได
คนมีความสุข คือ คนทีม่ สี ขุ ภาพดีทงั้ กายและจิต เปนคนราเริงแจมใส รางกาย
แข็งแรง จิตใจเขมแข็ง มีมนุษยสัมพันธ มีความรักตอทุกสรรพสิง่ มีอสิ รภาพปลอดพนจาก
การตกเปนทาสของอบายมุข ไดทาในสิ
ํ ง่ ทีต่ นสนใจตามความตองการ สามารถเรียนใหรู
ความจริง บรรลุความดี ความงาม มีความภาคภูมใิ จในความเปนไทย และสามารถดํารงชีวติ
อยางพอเพียงรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีดุลยภาพ
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สังคมคุณภาพ มุงมั่นที่จะสรางและพัฒนาใหคนไทยทุกคนมีโอกาส มีความ
เสมอภาค และสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเพือ่ เปนคนดี คนเกง และคนมีความสุข
เปนสังคมที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเขมแข็งและแขงขันได และมีเสถียรภาพ เปนระบบ
เศรษฐกิจที่มีการพัฒนาอยางสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ ามารถเชือ่ มโยงเขาสูส งั คมเศรษฐกิจฐานความรูไ ดอยางเหมาะสม รักษา
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนการพัฒนาอยางยั่งยืนและสมดุล มีชีวิต
อยูรวมกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืนและเกื้อกูล สังคมคุณภาพตองเปนสังคมซึ่งสงเสริม
“ธรรมรัฐ” และ “สังคมประชาธรรม” ซึง่ ทุกคนสามารถเขาถึงบริการพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางทัว่ ถึงและเปนธรรม มีระบบการเมืองการปกครองทีเ่ ปดกวาง โปรงใสและอํ านวย
ให เ กิ ด การมี ส  ว นร ว มของประชาชนในการกํ าหนดและตั ด สิ น ใจในกิจกรรมทางการเมือง
และกิจกรรมสาธารณะอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วของกับตนเองและชุมชนทองถิน่ อยางกวางขวาง
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู จะสรางโอกาสใหคนไทยทุกคนมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง ใหกา วทันกับโลกยุคขอมูลขาวสารและวิทยาการ
สมัยใหม มีการแสวงหาความรูดวยตนเอง ใหทุกองคกรและทุกสวนในสังคมมีความใฝรูและ
พรอมทีจ่ ะเรียนรูอ ยูเ สมอ มุงใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเปนสวนหนึง่ ของแหลงการเรียนรู เพือ่ พัฒนาสังคมให
เปนสังคมแหงภูมปิ ญ
 ญาและการเรียนรูย ง่ิ ขึน้ ตอไป
สังคมแหงความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน เปนสังคมซึ่งมุงฟนฟู
สืบสาน และธํารงไวซงึ่ คุณคา เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย ทีช่ ว ยเหลือเกือ้ กูลและ
พึง่ พากันไวใหมนั่ คง รักษาไวซงึ่ สถาบันครอบครัว มีการพัฒนาเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง สราง
จิตสํานึกแหงความเปนไทยใหมากยิง่ ขึน้ มีเจตคติ และคานิยมของสังคมที่คานึ
ํ งถึงประโยชน
สวนรวมเปนแกนหลักของสังคม และใหความสําคัญกับการดูแลผูดอยโอกาสทางสังคมและคน
ยากจน คํานึงถึงศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย มีความยุตธิ รรมและความเสมอภาคทัว่ หนากัน
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วัตถุประสงคของแผน
เพื่อใหบรรลุตามเจตนารมณของแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แหงชาติ วัตถุประสงคของแผน จึงมุง มัน่ พัฒนาคนและสังคมไทยโดยรวม ดังนี้
พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา โดย
มุงหมายใหทุกคนไดเขาถึงบริการทางการศึกษาตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มความ
สามารถและโอกาสในการเรียนรูดวยการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภท ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยอาศัยการเรียนรูจากบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาถึง
ขั้ นพื้นฐานอยางกวางไกล ครอบคลุมสถานการณของสังคมไทยและสังคมโลก เพือ่ ใหการศึกษา
เปนยุทธศาสตรการขจัดความยากจนและยุทธศาสตรทางปญญาเพื่อพัฒนาคนไดอยางเต็มตาม
ศักยภาพตลอดชีวิต ซึง่ จะนําไปสูการเปนสังคมคุณภาพ
เรงปฏิรปู การเรียนรูเ พือ่ พัฒนาผูเ รียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดวย
การปฏิรปู ปจจัยทีม่ ผี ลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแก การปรับปรุงหลักสูตรใหมีสาระ
สอดคลองกับการดํารงชีวติ ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู และการแขงขันในสังคมโลก ปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรูที่ยืดหยุนใหผูเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนในสิ่งที่สอดคลองกับความสนใจ
ความถนัด สามารถแสวงหาความรูแ ละฝกการปฏิบตั ใิ นสภาพทีเ่ ปนจริง รูจักคิดวิเคราะหและ
แกปญ
 หาดวยตนเอง โดยสงเสริมและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาให
สามารถทําหนาทีเ่ ปนผูแ นะนํา สนับสนุน อํานวยความสะดวก มีการใชสอื่ และแหลงการเรียนรูที่
หลากหลายเพื่อสรางบรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินผล
การศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสามารถสรางคนทีพ่ รอมดวยความรู
คูคุณธรรม
เรงปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่
พึ งประสงคในระบบวิถชี วี ติ ไทยทีด่ งี ามโดยใชกระบวนการเรียนรูท างศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนไทยใหถึงพรอมดวยภูมิรูและภูมิธรรม ทั้งที่เปนการเรียนรู
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมทัง้ การสงเสริมและพัฒนาครู คณาจารย และ
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บุคลากรทางศาสนา ทั้งพระภิกษุ นักบวช และผูนํ าทางศาสนา ใหมีความรูความเขาใจ
อยางถองแท มีความสามารถในการถายทอดศาสนธรรมและศีลธรรมแกผเู รียนและศาสนิกชน
อยางแทจริง รวมทั้งเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อใหคนไทยสามารถอยูรวมกันใน
สังคมอยางสมานฉันท เอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน และกลมกลืนกับธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไดอยาง
มีความสุข และยั่งยืน
เร ง พั ฒ นากํ าลั ง คนด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อเพิ่มสมรรถนะการ
แขงขันในระดับนานาชาติ ซึง่ จะสงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ดวยการ
ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนทุ ก คนไดรับการศึกษาที่เนนการวางรากฐานกระบวนการเรียนรูแบบ
วิทยาศาสตร สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหไดรับการ
ฝ กฝนและพั ฒ นาเฉพาะทางอย า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพตั้ ง แต เ ยาว วั ย และต อ เนื่ อ งตลอดไป
สนั บ สนุ น และส งเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และบุคลากรที่ทํ างานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาผูที่จะเปน
นั กวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีปริมาณที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ และ
สามารถทํางานวิจยั และพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางความรูแ ละการเรียนรูด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ เปนเครือขายใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง
สรางและพัฒนาเทคโนโลยีอันจะนํ าไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมไปถึงการคิดคน
สิ่งใหมๆ หรือวิธกี ารใหมๆ เพือ่ สรางมูลคาเพิม่ ใหแกประเทศ โดยพึง่ พาตางประเทศใหนอ ยทีส่ ดุ
สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู โดยมุง
พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู เพือ่ สรางเสริมความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของคน
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและการเรียนรูของคนและสังคมไทย รวมทั้ง
เสริมสรางความแข็งแกรงใหกบั ฐานความรูข องประเทศ เพือ่ การพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศ รวมตลอดถึงการสรางสรรค ประยุกตใช และเผยแพรความรูแ ละการเรียนรู
เพื่อใหเหมาะสมกับการเปนสังคมเศรษฐกิจฐานความรูโดยผสมผสานกับภูมิปญญาที่มีอยูเดิม
อันจะทําใหเกิดความรู การเรียนรู และนวัตกรรมของภาคเศรษฐกิจและสังคมเพือ่ การพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน
พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคนและสราง
สังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู จะเนนการสงเสริมและสรางสรรคทุนทาง
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สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมบนฐานของศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ /
ไทย เพื่อดํารงไวซึ่งสังคมคุณธรรมและคุณคาที่ดีงามเพื่อการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน ให
เปนภูมิคุมกันประชาชนไทยและสังคมไทยใหพนจากผลกระทบเชิ ง ลบจากความเปลีย่ นแปลง
และการรุกลํา้ ครอบงําของศิลปะ วัฒนธรรมตางชาติ รวมทัง้ การสงเสริมเพื่อธํารงไวซง่ึ คุณธรรม
ที่เปนหลักยึดประจําใจในการชวยเหลือ เกือ้ กูล พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน เพื่อใหประชาชนไทย
หลอมรวมนํ าไปสูความเปนสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน
เนนการจํากัด ลด ขจัดปญหาความยากจน ความขัดสน ความดอยทัง้ โอกาส
และศักดิศ์ รีของประชาชนไทยและสังคมไทย ดวยการเนนการเขาถึงบริการการศึกษาสําหรับทุกคน
และการปฏิรูปโครงสรางที่เปนอยูใหเอื้อตอการสรางระบบบริหารและการจัดการดานการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ มุง เนนใหเกิดการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางสูท อ งถิน่ และสถานศึกษา จากภาครัฐสูภ าคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิน่
องคกรชุมชน องคกรเอกชน และภาคธุรกิจเอกชน เพือ่ ใหเกิดความเสมอภาคและมีคณ
ุ ภาพใน
การบริหารและการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในสวนแหงความรับผิดชอบ
ของตน เพื่ อ ให ทุ ก ส ว นในสั ง คม โดยเฉพาะบุ ค คลกลุ  ม ด อยโอกาส ซึ่งครอบคลุมถึงกลุม
ผูยากไร ผูอยูหางไกลที่เสียเปรียบ ผูอยูในกลุมเสี่ยง ผูพิการและทุพพลภาพไดเขาถึงบริการ
และการจัดบริการอยางทั่วถึง เปนธรรม มีความรู พึ่งตนเองได สามารถประกอบอาชีพหา
เลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึง่ จะเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหทกุ สวนของสังคมอยางมี
คุณภาพ อันจะนําไปสูก ารแกปญ
 หาความยากจน ความทุกขยาก และปญหาดานเศรษฐกิจ
และสังคมอื่นๆ ไดอยางยั่งยืน
เนนการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ดวยการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีการกระจายครอบคลุมในทุกเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาผูผ ลิต
ผูรับ และผูใ ชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพือ่ ใหทกุ คนสามารถ
แสวงหาและใชความรู ขาวสารขอมูลไดอยางรวดเร็ว ราคาถูก และเปนไปไดงา ยขึน้ จะตองลด
ชองวางของโอกาสทางการศึกษาเพื่อชวยใหเกิดการสรางความรูใหม ควบคูไปกับการเพิ่ม
คุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพชีวติ ไปพรอมกัน
เนนการสนับสนุนการมีสว นรวมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทัง้
การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาดวยการใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการ
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จัดการศึกษา เพือ่ ใหการศึกษามีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของผูเ รียน
ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไ ดหลากหลายอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ จากแหลงการเรียนรูต า งๆ
ซึ่งจะกอใหเกิดสังคมแหงภูมปิ ญ
 ญาและการเรียนรูต อ ไป

หลักการแหงแผน
เพื่อดําเนินการใหบรรลุเจตนารมณและวัตถุประสงคของแผนการศึกษา ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ จึงไดจัดทําแผนนี้ขึ้นตามกรอบที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
นโยบายรัฐบาล วิสัยทัศนการพัฒนาระยะยาว 20 ป ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) พระราชบัญญัติกํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยกําหนดใหแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ นี้ เปน
แผนยุทธศาสตรระยะยาว 15 ป เพื่อเปนกรอบสําหรับการดําเนินงานอยางตอเนือ่ งเสร็จ
สมบูรณทงั้ กระบวนการในแตละแผนงานและโครงการเพือ่ การปฏิรปู การศึกษา การดําเนินการดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่จะนํ าไปดํ าเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสม
เริ่มตัง้ แตป พ.ศ. 2545 เปนตนไป จนสิ้นสุดในป พ.ศ. 2559
ดวยการนํ าสาระสํ าคัญดังกํ าหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศักราช 2540 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน
การพัฒนาระยะยาว 20 ป ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545-2549) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั
ํ
น้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบอื่นๆ ที่เกีย่ วของ มากําหนด
เปนแผนปฏิรูปหลักดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ ขึน้ เพือ่ นําไปสูการ
ดําเนินการอยางจริงจัง
เพือ่ ใหหลักการแหงกรอบภาพรวมของแผนนีเ้ ปนบูรณาการทีส่ มั พันธและเชือ่ มโยง
เปนกระบวนการเดียวโดยรวมทั้งหมด ในการวางมาตรการตางๆ เพื่อนําไปดําเนินการอยาง
มี ป ระสิทธิผล จึงมีหลักการกําหนดโครงสรางโดยรวมทั้งในยุทธศาสตรการดํ าเนินงาน
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ภาครัฐ สวนทองถิน่ ประชาชน องคกรประชาคม และภาคเอกชน ใหเขามามีสวนรวม
อยางแข็งขันในการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ รวมถึงการ
สรางกระบวนการศึกษาและเรียนรูใหเปนกระบวนการเดียวกันอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดัง
เจตนารมณสาคั
ํ ญของการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ใหเกิดบูรณาการแหงสังคม
และคนในสังคมไทยทีม่ คี วามรูค คู ณ
ุ ธรรมอยางแทจริง

เงือ่ นไขเพื่อนําสูการปฏิบัติ
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ เปนแผนยุทธศาสตรหลัก
ระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2545-2559) ซึง่ กําหนดกรอบของการดําเนินงานใหบรรลุเจตนารมณ
และวัตถุประสงคของแผน การดําเนินงานตามแนวทางของแผนฯ จึงมีปฏิสมั พันธกบั หนวยงานใน
สวนตางๆ ทีเ่ กีย่ วของโดยรวม
หนวยงานในภาครัฐ ทัง้ สวนกลาง สวนทองถิน่ และสถานศึกษา จึงตองนํา
เจตนารมณ วัตถุประสงค และแนวนโยบายเพื่อดําเนินการ ดังแถลงไวในแผนการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ นี้ มากําหนดเปนแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ป และแผน
ปฏิบัติการของหนวยงานระดับนโยบายและระดับพื้นที่โดยใหมีแผนงานและโครงการรองรับ
เพื่อดําเนินการในขัน้ ปฏิบตั ทิ ม่ี กี ารกําหนดเปาหมาย เกณฑชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และนําไปดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จในสมรรถนะและสถานภาพ
แหงความรับผิดชอบของหนวยงานของตน
องคกรในภาคประชาชน ชุมชน และเอกชน เปนสวนสํ าคัญที่จะรวมวาง
รากฐานการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และสังคมใหเขมแข็งบนฐานแหงเอกลักษณของศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ จึงตองนําเจตนารมณ วัตถุประสงค และแนวนโยบายเพือ่
ดําเนินการ ดังแถลงไวในแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ นี้ มากําหนด
เปนแผนงานและโครงการ และนําไปดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จในทางทีเ่ พิม่ เสริม และขยาย
ใหสอดประสานกับนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ และนโยบายรัฐบาล
ในแตละหนวยงานที่บริหารแผนงานและโครงการตามแผนฯ นี้ จึงตองเตรียม
และพัฒนากลไกในการนําแผนสูการปฏิบัติโดยกําหนดกลไกการประสานงาน ประสานแผน
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ปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ การงบประมาณและมาตรการเสริมความรูใน
แตละหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ มีการจัดทํากรอบและแนวปฏิบตั ขิ องแผนโดยการระดมสรรพกําลัง
จากผูนาและผู
ํ
ป ฏิบตั ทิ กุ ระดับและองคกรทีเ่ กีย่ วของจนเกิดเปนเครือขาย เพือ่ ใหการดําเนินงาน
ตามแผนฯ นี้บรรลุผลสําเร็จสมบูรณขน้ึ
หน ว ยงานที่ บ ริ ห ารแผนงานและโครงการตามแนวทางแห ง แผนการศึ ก ษา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ นี้ จึงตองสรางกลไกการติดตามและการประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนนี้ เพือ่ แกไข ปรับปรุง ชีแ้ นะการดําเนินการในแตละแผนงาน และแตละ
โครงการใหเปนไปตามเจตนารมณ วัตถุประสงค และแนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ โดยการ
พั ฒ นาเกณฑ ชี้ วั ด การดํ าเนิ น งานที่ เ น น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานในแตล ะชวงเวลาอยางชัดเจน
และสงเสริมการมีสวนรวมดําเนินงานของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของตัง้ แตเริม่ สรางเกณฑชว้ี ดั การ
ติดตาม ตรวจสอบ เพือ่ ทบทวนแผนเปนระยะๆ และประเมินผลการดํ าเนินงานตามแผนฯ รวม
ทั้งปรับปรุง แกไขหรือการกํ าหนดแผนใหม หากพบวามาตรการดังกําหนดไวในแผนยังไม
บรรลุเจตนารมณของแผนอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบัน
โดยทีเ่ จตนารมณและวัตถุประสงคแหงแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แหงชาติ นี้ มุง พัฒนาคนไทยใหเปนคนดี เกง และมีความสุข และมุง พัฒนาสังคมไทยใหเปน
สังคมทีพ่ งึ ประสงค มีความเขมแข็ง และมีดลุ ยภาพ แตการทีจ่ ะบรรลุเจตนารมณและวัตถุประสงค
ดังกลาวนั้น มีปจจัยอิทธิพลที่เปนพลังของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะตองนํามาประกอบการ
พิจารณาอยูมาก พลังของการเปลีย่ นแปลงเหลานีม้ สี ว นกําหนดนโยบาย แผน แผนงาน และ
โครงการต า งๆ ตามสภาพความเป น จริ ง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองให
สอดประสานเทาทันกับการปรับเปลีย่ นในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรูท เ่ี กิดขึน้ ดวย

ประชากร
ปจจัยอิทธิพลทีส่ าคั
ํ ญประการหนึง่ คือ การเปลีย่ นไปของโครงสรางประชากรของ
ประเทศไทย กลาวคือ จากจํานวนประชากรซึ่งจะมีแนวโนมสูงขึ้นเปนประมาณ 70 ลานคน
ในป พ.ศ. 2560 ประชากรไทยในวัยสูงอายุจะมีจานวนมากขึ
ํ
น้ ขณะทีแ่ นวโนมของประชากร
วัยเรียนอายุ 3-24 ปอยูในภาวะคงที่หรือลดลง ทําใหสังคมไทยกาวเขาสูสังคมสูงอายุในอีก
15 ปขางหนา สําหรับการกระจายตัวของประชากรจะมีลกั ษณะทีเ่ พิม่ ทําใหมลี กั ษณะเปนเมือง
ใหญมากขึ้น การหลั่งไหลถายเทของประชากรจะมีมากขึ้น อยางไรก็ตามในภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยจะมีปรากฏการณการเคลื่อนยายของประชากรในประเทศไทยกลับสูชนบทมากขึ้น
ลักษณะดังกลาวนีเ้ องทีแ่ ผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ นี้ จะตอง
กํ าหนดแนวทางทั้งดานนโยบายและการปฏิบัติสนองตอบตอการเปลี่ยนไปของโครงสราง
ประชากรดังกลาว
ความไมพรอมของเด็กปฐมวัยสวนหนึง่ มีสาเหตุสาคั
ํ ญจากสภาพทุพโภชนาการ
มีงานวิจยั หลายชิน้ ทีแ่ สดงใหเห็นถึงผลจากการขาดอาหารตอพัฒนาการทางสมอง พัฒนาการ
ทางรางกายจนถึงขั้นพิการ เชน งานวิจยั ของ รศ.พญ.นิตยา คชภักดี จากการศึกษาสภาพ
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โภชนาการเด็กใน 14 หมูบาน 5 จังหวัดทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวาง
พ.ศ.2533-2539 พบวา ผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารทําใหเด็กอายุ
3-6 ปในหมูบ า นดังกลาวมีการเติบโตไมสมวัยและมีปญ
 หาดานพัฒนาการทางสมองถึงรอยละ
25 ระดับเชาวนปญญามีคาเฉลี่ยอยูในระดับตํากว
่ าปกติ การขาดแคลนอาหารในวัยเด็กมิไดมี
ผลกระทบตอการพัฒนาทางรางกายเทานั้น ยังมีผลกระทบตอสมองของเด็ก แพทยยนื ยันวา
สมองของเด็กจะเติบโตเร็วที่สุดในชวงวัย 0-6 ป แตถา ไมไดรบั สารอาหารเพียงพอก็จะทําให
สมองไมเติบโตและพัฒนาตามวัยได โดยมีขอมูลของสํ านักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ ป 2541 ระบุวา จากจํานวนนักเรียน 6.3 ลานคน มีเด็กอยูใ นเกณฑขาดอาหาร
และอยูใ นภาวะขาดแคลนตองการความชวยเหลือเพิม่ รวมกันถึงรอยละ 60 และยังพบวาสภาพ
ปญหาดังกลาวมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อาจจะเนือ่ งดวยภาวะเศรษฐกิจตกตํา่ โดยในป 2543 มีการ
คาดการณวาเด็กอายุ 6-15 ปจะมีอัตราเสี่ยงในการเกิดภาวะทุพโภชนาการและขาดแคลน
อาหารถึง 3.8 ลานคน และถารวมเด็กอายุ 3-5 ปดวยจะมีถึงประมาณ 5.3 ลานคน หรือรอยละ
64.5 จากจํานวนทัง้ หมดประมาณ 8 ลานคน
ภาวะทุพโภชนาการและการขาดแคลนอาหารมีผลตอพัฒนาการทางสมองและ
รางกายของเด็กไทยจนถึงขัน้ พิการได งานวิจยั ของ รศ.พญ.นิตยา คชภักดี ชีใ้ หเห็นวาการ
ขาดแคลนอาหารและทุพโภชนาการเปนปจจัยสําคัญทีท่ าให
ํ เด็กไทยประมาณรอยละ 40 หรือ
4 คนใน 10 คน มีสติปญญาตํากว
่ าวัย สภาพปญหาดังกลาวแมรฐั จะพยายามแกไขมาโดย
ตลอด แตกย็ งั ไมมปี ระสิทธิภาพดีพอ จําเปนจะตองใหสถาบันการศึกษาและสถาบันทางสังคม
ในสวนตางๆ เขามาชวยพัฒนาเด็กกลุมนี้ ชวยปฏิรูปการเรียนรู และใหพอแม ผูปกครอง
ตลอดจนประชาชนไดตระหนักถึงความสํ าคัญและปญหาสุขภาพอนามัย รวมถึงภาวะ
ทุพโภชนาการของกลุม เด็กอันนาหวงใยอยางยิง่ นีด้ ว ย
ในกลุมประชากรวัยการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึ่งแมประเทศไทยจะสามารถจัดการ
ศึกษาไดกาวหนาเปนที่นาพอใจ โดยมีอัตราเด็กในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาสูการศึกษาใน
ระบบไดอยางนาพอใจในระดับหนึง่ และมีอตั ราผูเ ขาเรียนการศึกษานอกระบบในอัตรากาวหนา
แตก็ยังพบวามีปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอกลุมเด็กวัยดังกลาวนี้ ทําใหผลของการจัดการ
ศึกษาไมทั่วถึง ดอยคุณภาพและประสิทธิภาพ สวนหนึง่ เนือ่ งมาแตปญ
 หาการวางแผนและการ
จัดการดานการศึกษาไมเหมาะสมทั้งในเรื่องหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่ไมสามารถ
สนองตอวิถีชีวิตและความตองการของกลุมเด็กดอยโอกาสที่ขาดรูปแบบการจัดการศึกษาที่
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หลากหลาย ซึ่งจะเปนทางเลือกใหแกกลุมบุคคลตางๆ ทีไ่ มสามารถเขาเรียนในระบบโรงเรียน
ปกติได ปญหาการจัดใหบริการทางการศึกษายังไมเสมอภาคและทั่วถึงโดยเฉพาะกลุมบุคคล
ตางๆ ไดแก บุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู หรือมีรา งกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือ
ไมมผี ดู แู ล หรือดอยโอกาส รวมทัง้ บุคคลซึง่ มีความสามารถพิเศษทีย่ งั ไมไดรบั การศึกษาทีม่ รี ปู แบบ
ที่เหมาะสมกับความสามารถหรือศักยภาพของแตละบุคคล รวมถึงปญหาดานการลงทุนทาง
การศึกษาที่ยังมีขอจํ ากัดกับความสูญเปลาทางการศึกษา นอกจากนั้นปจจัยภายนอกซึ่งมี
ผลกระทบตอกลุมเด็กในปจจุบัน เชน ยาเสพติด ความยากจน ทุพโภชนาการ ความเจ็บปวย
ยังเปนมูลเหตุสําคัญอีกดวย ผลแหงปจจัยกระทบเชนวานีท้ าให
ํ ผลิตผลของการศึกษายอหยอน
และกระทบถึงสังคมโดยสวนรวม ทําใหสมรรถนะของประเทศไรประสิทธิภาพในการแขงขันกับ
นานาชาติ และไมอาจเทียบไดกบั มาตรฐานการศึกษาของนานาชาติทด่ี กี วา
ความยากจนที่ยังมีอยูในครอบครัวของเด็กกลุมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปน
ปญหาและอุปสรรคสําคัญอีกประการหนึง่ ของเด็กกลุม นี้ ทีท่ ําใหเด็กขาดความสามารถในการ
เขาถึงบริการการศึกษาและสถานศึกษาที่รัฐจัดดํ าเนินการให อีกทั้งยังปรากฏวาการจัดให
บริการทางการศึกษาของรัฐเทาที่เปนมามิไดเปนการใหเปลาในทุกระดับชั้น ปรากฏวายังมี
ชองวางของความเสมอภาคและความทั่วถึงทางดานบริการการศึกษาอยู โดยแนวทางแหง
รั ฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงเนนแกไขปญหา
ดังกลาวและปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูของกลุมเด็กในวัยนี้ โดยใหเปนการศึกษาพืน้ ฐาน
12 ป ทีร่ ฐั ไมเก็บคาใชจา ย ปฏิรปู ใหเปนการศึกษาและการเรียนรูท ก่ี ลุม เด็กวัยนีจ้ ะตองไดรบั
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความรูค คู ณ
ุ ธรรม มีโลกทัศนทก่ี วางขวาง รอบรู และใฝหาความรู
ในความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการปรับปรุงและปรับเปลีย่ นใหสอดคลองกับ
สังคมสือ่ ขาวสารในยุคโลกาภิวตั น
จากผลของการเปลีย่ นแปลงในโครงสรางประชากรของประเทศไทย ประชากรใน
กลุม วัยกําลังแรงงานของประเทศไทยซึ่งมีอยูรอยละ 54 จะเปนประชากรวัยแรงงานทีไ่ มมี
งานทําอยูถึงรอยละ 4 และนับแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในกลางป พ.ศ. 2540 สงผลกระทบอยาง
รุนแรงตอชีวิตและการดํารงชีพของประชาชนไทยโดยทัว่ ไป ยังทําใหเกิดภาวะการวางงานอยาง
รุนแรงขึ้นอีกดวย มีผตู กงานเพิม่ มากขึน้ เกิดการอพยพแรงงานกลับไปสูช นบทเปนจํานวนมาก
สภาพดังกลาวมีสว นทําใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางนาเปนหวงยิง่
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มีรายงานทีพ่ บวา แรงงานไทยมีการศึกษาคอนขางตํา่ กลาวคือ แรงงานไทยทีม่ ี
อายุ 15 ปขน้ึ ไป สวนใหญรอ ยละ 68.4 มีการศึกษาไมเกินระดับประถมศึกษา และขาดทักษะ
หลายดานเพื่อความสามารถทํางานไดหลายอยาง จึงไมสามารถสนองตอบตอตลาดแรงงานที่
ตองการทักษะพิเศษเพิม่ ขึน้ ทัง้ ตลาดแรงงานในประเทศและในตางประเทศ กลายเปนขอจํากัด
ของประชากรไทยในกลุมแรงงานนี้ที่จะมีงานทําและมีรายไดในการปรับปรุงการดํารงชีพและ
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสงผลกระทบตอขีดความสามารถในการเพิม่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม สภาพดังกลาวเปนขอเท็จจริงที่ทํ าใหตระหนักถึงความจํ าเปนที่จะตอง
พัฒนาการศึกษาและทักษะของกํ าลังแรงงานประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะตอง
ส งเสริมกําลังแรงงานใหแสวงหาความรู และไดรับการถายทอดทักษะและเทคโนโลยีสูงขึ้น
พรอมทันกับระบบเศรษฐกิจที่มีความซับซอนและใชทักษะกับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น การพัฒนา
คุณภาพของประชากรกลุมวัยแรงงานดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ จะชวยสงเสริมสนับสนุนตอ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะสงผลตอการเพิม่ รายไดและยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ชีวติ ของประชากรกลุม วัยแรงงานใหดขี นึ้ รวมทัง้ จะชวยยกระดับรายไดประชาชาติโดยรวมใหสงู ขึน้
ประกอบเปนความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศใหมนั่ คงยัง่ ยืนในระดับทีน่ า พอใจตอไป

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากความพยายามในการพัฒนาประเทศใหกาวเขาสูสังคมกึ่งอุตสาหกรรม ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยถูกทําลายลงมากและเริม่ ขาดแคลนยิง่ ขึน้ ทัง้ ทรัพยากรปาไม
ทรัพยากรทีด่ นิ ทางการเกษตร ทรัพยากรนํา้ และทรัพยากรพลังงาน ถูกใชไปอยางไรประสิทธิภาพ
กอใหเกิดความสูญเสียและสรางปญหามลพิษตอภาวะแวดลอมทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท
กอใหเกิดความไมสมดุลของระบบนิเวศนและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่ดีมีสวนอยางสําคัญนําไปสูความขัดแยงทางสังคม
มากขึ้น และเปนการชีใ้ หเห็นถึงลักษณะของความไรประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอมที่ดี ทําใหลกั ษณะของการพัฒนาประเทศทีผ่ า นมาไมเปนไปใน
ทิศทางของการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
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สภาพการณในชุมชนนานาชาติ
สภาพการณการเปลีย่ นแปลงแหงยุคสมัยของโลกาภิวตั น ทีช่ มุ ชนนานาชาติจะตอง
ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อจัดการกับโลกาภิวัตนที่มีความซับซอนและมีโยงใยเกี่ยวของกันอยาง
ลึ กซึ้งในอนาคต มีระเบียบใหมของโลกทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ มีองคกร
ระหวางประเทศเกิดใหมที่กลายเปนสวนหนึ่งแหงพลังของการเปลี่ยนแปลง และมีอิทธิพลตอ
การกําหนดนโยบาย แนวทางและโครงการของแตละรัฐ/องคกรดังกลาว เชน ประชาคมยุโรป
(EU) สมาคมประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) องคกรการคาโลก (WTO)
และองคกรสถาบันใหมอน่ื ๆ ทีเ่ กิดขึน้ องคกรดังกลาวมีการประสานความรวมมือในทุกสาขาที่
จะตองดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เชน เขตการคาเสรีของสมาคมนานาชาติแหงเอเซียตะวันออก
เฉียงใต (AFTA) เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และกลุม การคาของสหภาพยุโรป
รวมถึงกลุม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเซียและแปซิฟก (APEC) เปนตน ประเทศไทยใน
ฐานะสมาชิกของชุมชนนานาชาติ จะตองเขาไปเกีย่ วของผูกพันกับระเบียบใหมขององคกรและ
สถาบันระหวางประเทศที่เกิดขึ้นเหลานี้ มีความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนกลไกของประเทศ
ใหสอดคลองและสอดรับกับระเบียบใหมที่เกิดขึ้น จะตองแสดงบทบาทในความสัมพันธกับ
สถาบันเหลานีม้ ากขึน้ และจะตองอยูร ว มในการแขงขันบนเวทีระหวางประเทศมากยิง่ ขึน้
การกาวเขาสูร ะบบสังคมเศรษฐกิจฐานความรูเ ปนเงือ่ นไขสําคัญตอการเปลีย่ นแปลง
ของกระบวนทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ การกําหนดนโยบายดาน
การศึกษาเพือ่ การพัฒนาความรูห รือทีเ่ รียกวาทุนทางปญญาของมนุษย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากระบบสังคม
เศรษฐกิจแบบใหมนใี้ หความสําคัญกับการสรางสรรคความรูแ ละเทคโนโลยีใหม ทําใหตอ งใชการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับฐานความรูของประเทศ รวมทั้งองคกร
ตางๆ ก็จําเปนตองปรับตัวไปสูอ งคกรแหงการเรียนรูเ พือ่ สรางนวัตกรรมใหมๆ ในระบบทีเ่ ปนอยูน ี้
บุคลากรและแรงงานตองมีความรูแ ละทักษะหลายดาน (Knowledge Worker) ตองเปนผูใ ฝรู รูจ กั
เพิม่ เติมความรู และทักษะใหมๆ ใหแกตนเอง สามารถปรับตัวและรูเ ทาทันการเปลีย่ นแปลงของ
กระแสตางๆ ทีเ่ กิดขึน้
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ในสภาพดังกลาว จึงเห็นไดถงึ ความจําเปนของประเทศไทยตอการเตรียมตัวและ
การแสดงบทบาทในประชาคมโลกอยางนาเชื่อถือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเตรียม
กํ าลังคนของประเทศใหสอดคลองและสอดรับกับสถานการณในยุคโลกาภิวัตนแ ละระบบ
สั ง คมเศรษฐกิ จ ฐานความรู  แตตองคํ านึงถึงผลประโยชนของชาติเปนหลัก ทั้งในสวนที่
ประเทศไดเปรียบและเสียเปรียบ จึงมีความจําเปนทีต่ อ งมุง เนนพัฒนาคน ดวยการพัฒนาการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมใหพรอมอยูเ สมอ เพือ่ เปนเครือ่ งมือและกระบวนการ
พัฒนาคนไทยใหยนื หยัดและกาวไปขางหนาในประชาคมโลกไดอยางรูเ ทาทัน

การวิจยั และพัฒนา
การพัฒนาประเทศดังกลาวขางตน มีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองเนนใหความ
สําคัญกับการวิจัยและพัฒนาในทุกสาขาวิชา เพือ่ ใหผวู จิ ยั ไดพฒ
ั นาทักษะกระบวนการคิด
และจินตนาการ สามารถนําผลงานวิจัยมาประยุกตใชใหเปนประโยชนในการรวมมือเพื่อการ
พัฒนาประเทศ และรวมถึงความสามารถของประเทศในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพใน
ระดับนานาชาติ
การวิ จั ย และพั ฒ นาต อ งเป น สิ่ ง ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค จ ากสิ่ ง ใกล ตั ว จากวิ ถี ชี วิ ต
สภาพแวดลอมที่ไดเปรียบทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้งนวัตกรรม
เทคโนโลยีทเี่ สริมสรางศักยภาพอันเปนประโยชนแกอนาคต การพัฒนาประเทศแบบพึง่ พาตนเอง
จะตองมีนโยบายและแผนงานทีช่ ดั เจนในภาครัฐ ใหความสนับสนุนเงินทุนสําหรับการวิจยั มากขึ้น
นอกจากนี้จะตองสงเสริม สนับสนุนภาคเอกชนใหเพิ่มการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาให
มากขึน้ จะตองเรงผลิตนักวิจยั และพัฒนาใหมากขึน้
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เหตุจากการวิจยั และพัฒนาทีม่ อี ยูไ มมากทัง้ ในภาครัฐและเอกชน ทําใหประเทศไทย
ตองพึ่งพาการซื้อหาเทคโนโลยีจากตางประเทศเปนสวนใหญ อีกทั้งการวิจัยและพัฒนาที่
ดําเนินการโดยภาครัฐมีจุดออนเรือ่ งความเชือ่ มโยงกับปญหา และไมสนองตอบความตองการ
ของผูใ ชในภาคเอกชน กับยังมีความขาดแคลนนักวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและการบริหารและการจัดการ
ที่ดี ทํ าใหไมสามารถพัฒนานวัตกรรมของตนเองได เปนมูลเหตุหนึ่งที่ไมไดชวยเพิ่มความ
สามารถในการแขงขัน อันเนือ่ งจากความออนดอยในฐานความรูแ ละการเรียนรูท างดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
หากปลอยใหสภาพเชนวานีด้ ารงอยู
ํ
ใ นอนาคต ประเทศไทยจะตองประสบปญหา
ดานเศรษฐกิจและสังคมมากขึน้ กวาทีเ่ ปนอยู เนือ่ งจากไมสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
รวมไปถึงไมสามารถคิดคนสิ่งใหม ๆ หรือวิธกี ารใหม ๆ เพือ่ สรางมูลคาเพิม่ ใหแกประเทศและ
จะตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศอยูเสมอ เปนเหตุใหเกิดขอเสียเปรียบกับประเทศใน
ทุกๆ ดาน จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองวางรากฐานการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อสรางความรูและการเรียนรูดานวิทยาศาสตรใหทุกคนในชาติตั้งแตเริ่มแรก โดย
ดํ าเนินการใหประชาชนโดยทั่วไปไดรับการศึกษา มีความรู ใฝเรียนรู และพรอมรับรูขอมูล
ข า วสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกวางขวางยิ่งขึ้นและสนับสนุนสงเสริมเปนการ
เฉพาะสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหไดรับการฝกฝน และ
พัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพอยางตอเนื่องตั้งแตเยาววัย
การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยีจ ะต อ งเป น หลั ก สูต ร
สําคัญในการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับตํ่ากวาอุดมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา ตองมีการผลิตครู คณาจารยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเพียงพอ
จะตองพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะดานภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ความรูแ ละการใชคอมพิวเตอร เพือ่ เปนการสงเสริมการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยาง
จริงจัง รวมทั้งตองมีการผลิตกํ าลังคนและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจโดย
รวมของประเทศใหมคี วามเขมแข็งและยัง่ ยืนตลอดไป
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การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
สภาพความเปนจริงทางการเมืองของประเทศไทยมีพัฒนาการกาวเขาสูความ
เปนประชาธิปไตยแบบมีสว นรวม ควบคูก บั ประชาธิปไตยแบบมีตวั แทนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณธรรม
มากขึ้น ระบบการเมืองที่มีลักษณะของอํ านาจนิยมแตเดิมเริ่มคลี่คลายเรื่อยมาโดยที่ยังคง
ระบอบประชาธิปไตยทีม่ พี ระมหากษัตริยเ ปนองคพระประมุขของประเทศ มีอดุ มการณหลักของ
ประชาชนไทยทีย่ งั ยึดมัน่ ในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยอ ยางไมเสือ่ มคลาย และแมจะผาน
การมีรัฐธรรมนูญมาแลวหลายฉบับ แตกม็ พี ฒ
ั นาการทีช่ ใ้ี หเห็นระบบทีเ่ ปดกวางทางการเมือง
มากขึน้ ใหอสิ รภาพแกประชาชนมากขึน้ ใหโอกาสของการเขามามีสว นรวมทางการเมืองมากขึ้น
การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ และการบริหารและการจัดการกิจการของทองถิน่ และชุมชน
ของตนเองเป น ไปอย า งกว า งขวางมากขึ้น ทํ าให ร ะบบการเมืองและสังคมไทยกาวเขาสู
ความเปนสังคมประชาธรรมมากยิ่งขึ้น
กลาวไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีกระบวนการ
รางทีก่ ลัน่ กรองมาจากความเรียกรองตองการของประชาชน เปนรัฐธรรมนูญที่มีแนวทางหลัก
สํ าคัญนํ าไปสูการปฏิรูปการเมือง และการบริหารและการจัดการในรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้น รวมถึงการปฏิรูปดานการศึกษาของชาติ อันเปนที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกันกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบั สังคมยุคสือ่ ขาวสาร ซึง่ จะตองมีพนื้ ฐาน
ของการศึกษาเปนแกนหลักสําคัญ
ลักษณะของการพัฒนาทางการเมืองดังกลาว ชีน้ ําถึงความจําเปนอยางยิง่ ในการ
พัฒนาการศึกษา เพือ่ สรางความรู และปลุกจิตสํานึกในเรือ่ งความเปนประชาธิปไตยและการ
เขามามีสว นรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ แผนการศึกษา ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ นี้ จึงมีเจตนารมณและวัตถุประสงคชดั เจนทีจ่ ะสรางสังคมไทย
อันพึงประสงคคือเปนสังคมคุณภาพ เปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู มีความเปน
ไทยดวยภูมิปญญาไทย และเปนสังคมสมานฉันทและเอือ้ อาทรตอกัน
พัฒนาการของรูปแบบการเมืองทีท่ าให
ํ สงั คมไทยเปนสังคมเปดกวางมากขึน้ จึงทํ า
ใหไดรับผลจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง
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สลับซับซอน และเชือ่ มโยงกันมากขึน้ ซึง่ เปนทัง้ โอกาสและภัยคุกคามตอการพัฒนาประเทศไทย
จะเห็ น ได ว  า วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ส  ง ผลกระทบต อ คนและสั ง คมไทยอย า งรุ น แรง
โดยเฉพาะอยางยิง่ ระดับความยากจนทีส่ งู ขึน้ กลาวคือ ในป 2539 สัดสวนคนจนของประชากร
ทั้งประเทศเทากับรอยละ 11.4 หรือ 6.8 ลานคน ไดเพิม่ เปนรอยละ 15.9 หรือ 9.9 ลานคนในป
2542 โดยคนจนสวนใหญรอ ยละ 69 ประกอบอาชีพในภาคเกษตร ในทํานองเดียวกันชองวาง
ระหวางคนรวยและคนจนก็หา งกันมากขึ้น กลุม คนทีม่ รี ายไดตาสุ
ํ่ ด รอยละ 20 ซึง่ เปนกลุม คนจน
ทีส่ ดุ มีสดั สวนรายไดลดลงจากรอยละ 4.2 ในป 2539 เหลือรอยละ 3.8 ของรายไดระดับครัวเรือน
ทัง้ หมดในป 2542 ขณะที่กลุมคนที่มีรายไดสูงสุดรอยละ 20 ซึง่ เปนกลุม คนรวยทีส่ ดุ มีสัดสวน
รายไดสงู ขึน้ จากรอยละ 56.5 เปนรอยละ 58.5 ปญหาความยากจนดังกลาวนํามาสู “ความไมรู
ความยากไร” ประกอบกับความไมเปนธรรมในการกระจายทรัพยากรการพัฒนาและบริการของ
รัฐสูภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ทําใหกลุม คนทีเ่ ปนประชากรสวนใหญของประเทศขาดโอกาส
ที่จะไดรับการพัฒนาและการดูแลจากรัฐอยางทั่วถึง เกิดกลุมผูดอยโอกาสที่ขาดคุณภาพที่ดี
และไมอาจปรับตัวไดทันกับระบบเศรษฐกิจใหมในอนาคต
กระแสอิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมตางชาติท่ีผานเขามาทางสื่อมวลชนรูปแบบตางๆ
และเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ มีสว นทําใหคานิยมและความเชื่อของคนไทยและสังคมไทย
เบี่ยงเบนออกจากเอกลักษณ วัฒนธรรมทีด่ งี าม และคุณคาชีวิตแบบไทยดั้งเดิม มาติดยึดกับ
กระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม คํานึงถึงประโยชนสว นตนมากกวาประโยชนสว นรวม มีการ
แขงขันกันอยางรุนแรง แกงแยง เอารัดเอาเปรียบกันเพือ่ แสวงหาอํานาจทัง้ ทางการเมืองและ
อํานาจเงินมากขึน้ เริม่ ออกหางจากศาสนา มีความหยอนยานในศีลธรรมและจริยธรรม
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวนี้ ไดกอใหเกิดปญหาทางสังคมดานตางๆ
ตามมา โดยเฉพาะอยางยิง่ ปญหายาเสพติด ครอบครัวแตกแยก อาชญากรรม การทารุณกรรม
ตอเด็กมีแนวโนมที่ทวีความรุนแรงขึ้น และจากการกระจายความเจริญสูภูมิภาคของรัฐทําให
สังคมชนบทเปลีย่ นเปนสังคมเมืองมากขึน้ ความสัมพันธระหวางบาน วัด โรงเรียน และชุมชน
ในอดีตซึ่งมีความเขมแข็งมากเริ่มมีชองวางหางกันออกไปทุกที การศึกษาเริม่ ถูกแยกออกจาก
บาน วัด และชุมชน ขาดความสัมพันธซงึ่ เชือ่ มตอกันอยางดี ดังในอดีตของสังคมไทย
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การศึกษา
การศึกษาของประเทศไทย ยังคงเปนประเด็นทีน่ า หวงใยยิง่ เพราะแมหนวยงาน
ของรัฐจะเปนหนวยงานหลักในการจัดใหบริการดานการศึกษา ใน พ.ศ. 2543 มีจานวนโรงเรี
ํ
ยน
และสถานศึกษารวมทั้งสิ้นถึง 58,891 แหง แตยงั ไมสามารถใหบริการการศึกษาแกประชาชน
ในวัยเรียน อายุ 3-21 ปไดอยางทั่วถึง ในจํานวนประชากรวัยเรียน อายุ 3-21 ป จํานวน 19.2
ลานคนนัน้ ยังมีอกี ถึง 5.2 ลานคน ทีย่ งั ไมมโี อกาสเขารับการศึกษาในระบบ มีเพียงบางสวนที่
เขารับบริการการศึกษานอกระบบกับการศึกษาเฉพาะทางและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
ยั งมีผูดอยโอกาสขาดโอกาสที่จะไดรับบริการทางการศึกษาอีกจํานวนมาก สําหรับเด็กและ
เยาวชนทีม่ คี วามบกพรองทางดานรางกาย สติปญ
 ญาและอารมณ อายุ 3-17 ป พบวา ไดรับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 140,856 คน จากจํานวนคนพิการ 165,000 คน ซึง่ มีอยูเ ทากับรอยละ 1
ของประชากรวัยเรียน อายุ 3–17 ป สวนจํานวนเด็กดอยโอกาสกลุม อืน่ ๆ นัน้ ประมาณการวา
เด็กและเยาวชน อายุ 0–12 ป ที่อยูในขายไดรับบริการสวัสดิการและสังคมสงเคราะหในป
2543 มีจํานวนถึง 4,251,485 คน สวนเด็กและเยาวชนผูม คี วามสามารถพิเศษทีก่ ําลังเรียนอยู
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายคาดวาจะมีประมาณ 600,000 คน ในป 2544
เมื่อคํานึงถึงเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป และการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป
ใหแกเด็กอายุยา งเขาปทเ่ี จ็ดไดเขาเรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจนอายุยา งเขาปทส่ี บิ หก เวน
แตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ ปรากฏวาในป 2543 มีเด็กและเยาวชนกลุม อายุ
6-14 ป จํ านวน 0.3 ลานคน ยังไมไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เด็กและ
เยาวชน กลุมอายุ 6-17 ป จํ านวน 1.6 ลานคน ยังไมไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองป
ซึ่ งสวนใหญเปนผูม าจากครอบครัวยากจน เปนเด็กเรรอ น หรืออาศัยอยูใ นทองถิน่ หางไกล
เหตุทั้งนี้ยอมแสดงใหเห็นถึงการจัดการศึกษาในระบบยังไมพอเพียงแกจํานวน
ประชากรวัยเรียน นอกจากนัน้ ความเชือ่ มโยงและการเทียบโอนผลการศึกษาระหวางการศึกษา
ในระบบกับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยยังทําไดนอย อีกทัง้ ยังขาดการ
สนับสนุนและการมีสว นรวมจากภาคอืน่ ๆ เขามาเสริมบริการการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ
ของระบบการศึกษาของประเทศ
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ผลอันเกิดจากการศึกษาในระบบที่ยังไมเปนไปในระดับที่นาพอใจจนตองเปด
โอกาสที่สอง คือ การศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบ เพื่อรองรับประชากรทีพ่ ลาด
โอกาสและพนการศึกษาในระบบหรือไมตองการศึกษาในระบบใหไดรับการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายอยางทั่วถึง เพิ่มพูนความรูและทักษะอยางตอเนื่องตามความตองการเพื่อให
สามารถดํ ารงชีวิตและอยูรวมในสังคมอยางพึ่งตนเองได อยางไรก็ตาม การจัดการศึกษา
นอกระบบที่ดําเนินการอยูใ นปจจุบนั ยังไมหลากหลายและไมเพียงพอ ดังนั้น จึงตองเพิม่ ขยาย
ใหทันกับความตองการของสังคมและประชากรผูใฝรูในการศึกษาเพิ่มเติมทักษะและอาชีพ
ของตน ซึ่งคาดวาจะมีถึงประมาณ 2.7 ลานคนในป 2550
โดยเจตนารมณและแนวแหงอุดมการณในการจัดการศึกษา ซึ่งมุงใหเกิดการ
ศึกษาตลอดชีวิต ทําใหเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึง่ จําเปนตอง
สรางสังคมแหงการเรียนรู ใหมีเครือขายและคลังความรูสําหรับเปนแหลงทรัพยากรทางการ
ศึกษาแกประชาชนใหเปนไปอยางกวางขวาง ทัว่ ถึง และมีคณ
ุ ภาพดวยคาใชจา ยทีเ่ หมาะสม
กับสถานภาพของแตละบุคคล เพื่อใหการเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต ความ
จํ าเปนที่จะตองสรางโครงสรางพื้นฐานดานการศึกษาในทุกรูปแบบจึงมีความสําคัญที่จะตอง
จัดสรางขึน้ สําหรับประเทศไทยนัน้ ทัง้ ปญหาในการสรางโครงสรางพืน้ ฐานดานการศึกษาใน
แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิตยังไมอยูในระดับที่นาพอใจนัก
เนื่องจากยังไมไดรับการสงเสริม สนับสนุนอยางจริงจังในรูปแบบทีเ่ หมาะสม และมีปญ
 หาทัง้
การขาดแคลนกํ าลังคน และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาดานนี้อยางหลากหลายจาก
ทุกสวนในสังคม
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพทั้งการศึกษาในระบบ การ
ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เปนการจัดดํ าเนินการอยางกวางขวางทั้ง
ภาครัฐและเอกชน แตยังคงขาดศักยภาพในการดําเนินงาน มีความซํ้าซอนในการใหบริการ
สวนใหญเปนการจัดการศึกษาตามความพรอมของผูจ ดั ดําเนินการ ยังไมสามารถจัดการศึกษา
และอบรมความรูและทักษะหลายดานใหแกผูเรียน เพื่อสรางความสามารถในการทํางานได
หลายอยาง หรือปรับเปลี่ยนไปตามความตองการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหทันสมัยขึ้นอยูตลอด นอกจากนั้นการจัดฝกอบรมทักษะแรงงานใหกับแรงงาน
ระดับตาง ๆ ก็ยังดําเนินการไดไมมากนัก
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นอกเหนือจากการใหบริการแกเด็กและเยาวชนวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาว
แลว ยังมีความจําเปนในการเตรียมจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหแกเยาวชนทีเ่ ขาศึกษา
ตอระดับอุดมศึกษา ซึง่ มีอตั ราเพิม่ คอนขางสูงมากขึน้ ทุกป โอกาสทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษายังมีไมมากทันกับความตองการของตลาดแรงงานและความ
จํ าเปนในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความตองการอันหลากหลายของผูเรียน ระบบการ
สอบคัดเลือกยังเปนระบบแพคัดออก และทําใหโอกาสของเด็กยากจนทีจ่ ะเพิม่ สัดสวนในการ
เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาใหมากขึน้ เปนไปไดยาก
โลกพัฒนาและกาวหนาอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีสมัยใหมเกิดขึ้นและเติบโตไป
มาก มีพฒ
ั นาการรูปแบบทีห่ ลากหลาย การพัฒนาการเรียนรูข องคนไทย และการสรางสังคม
แหงการเรียนรู จึงจําเปนตองนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อความเสมอภาคและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน รวมทัง้ เปนเครือ่ งมือในการกระจายความรูส สู ถานศึกษา ชุมชน และ
สังคมไทย ใหคนไทยสามารถเขาถึงความรูไดอยางสะดวก งาย และรวดเร็วในราคาทีไ่ มแพง
จนเกินไป ปจจุบนั การสรางเนือ้ หาหรือความรูเ พือ่ ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสมัยใหมเพื่อการแพรกระจายไดอยางทั่วถึงยังทําไดไมมากเนื่องจากขอจํากัดดาน
งบประมาณ โครงสรางพืน้ ฐาน และความรูความสามารถพรอมความเขาใจของครูและบุคลากร
ทีเ่ กีย่ วของ
สถานการณดังกลาว ทํ าใหเห็นความจํ าเปนยิ่งขึ้นในอนาคตที่จะตองเรงเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาใหกับคนไทยใหไดรับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพือ่ ใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ กํ าหนดให
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตอง
จัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และตองสงเสริมขยายการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาอยางกวางขวางใหเปนการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่พึ่งตนเองได สนับสนุนเอกชนใน
การจัดการอุดมศึกษา และจัดสรรโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูย ากจนใหมากขึน้
การพัฒนาการทางสังคมซึง่ กาวเขาสูย คุ สมัยทีเ่ รียกวา “สังคมฐานความรู” ทํ าให
เห็นกระแสหลักของการพัฒนาที่กาวเขาสูยุคสังคมขาวสารขอมูล เห็นไดชัดถึงบทบาทที่
สํ าคัญยิ่งขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแพรกระจายขาวสารความรู
และเรื่องทั่วไปอยางกวางขวาง รวดเร็วยิ่งกวาที่เคยเปนมา ขอมูลขาวสารที่แพรกระจายไป
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อย า งกว า งขวางรวดเร็ ว นี้ ห ลอมรวมเรื่ อ งซึ่ ง เป น ประโยชน แ ละสิ่ ง อั น ไม พึ ง ประสงคที่อาจ
ครอบงําความคิด ความเชื่อ และการประพฤติปฏิบัติผิดแปลกไปจากวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคมได ในปจจุบนั สือ่ มวลชนในรูปแบบตางๆ ไมวา จะเปนวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และสื่อสิ่งพิมพตางๆ เปนเครื่องมือสํ าคัญที่สื่อขอมูลขาวสารดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
แต สื่ อ มวลชนและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเหล า นี้ ก็ ยั งมิไดถูกนํ ามาใชอยาง
สมประโยชนแกการจัดการศึกษา เนื้อหาสาระของสื่อสวนใหญออกมาในรูปแบบการใหขอมูล
ขาวสารและมุง เนนความบันเทิงเปนหลัก มุงผลทางธุรกิจ และขึน้ อยูก บั กลไกตลาดเปนสําคัญ
การใหความสําคัญกับการใชสอื่ มวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ยังมีอยูนอย นอกจากนั้นราคาการผลิตที่สูงขึ้นอันเกิดจากอัตราภาษีที่รัฐกําหนดตอการทําสื่อ
แพงเกินไป เชน กระดาษสําหรับสิง่ พิมพ เปนอุปสรรคประการหนึง่ ในการใชสอ่ื เหลานีเ้ พือ่ การ
ศึกษา
ยังมีสถานการณอนั นาเปนหวงยิง่ ดานคุณภาพทางการศึกษา เพราะปรากฏวา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของเด็กระดับตํากว
่ าอุดมศึกษาไมอยูใ นระดับทีน่ า พอใจ ไมวา จะเปน
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร แมในการศึกษาอาชีวศึกษาทัง้
ทีอ่ ยูใ นระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและในระดับอุดมศึกษาก็ยงั พบวา ผูส าเร็
ํ จการศึกษาจํานวนมาก
ดอยคุณภาพและไมมีมาตรฐานดีพอที่จะทํ างานในสถานประกอบการ มาตรฐานการศึกษา
ของไทยเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในเอเซียดวยกันเองก็ยงั มีคณ
ุ ภาพทีต่ ากว
่ํ าอยูม าก สวนหนึง่
เปนผลมาจากปจจัยการผลิตทีด่ อ ยคุณภาพและมีขอ บกพรอง รวมถึงการวัดผลประเมินผลที่
ไมไดมาตรฐาน
ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพดานการศึกษาของไทยยังขาดมาตรฐานและ
ขาดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาเมื่อผานการรับรองวิทยฐานะไปแลว
ขาดการติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง ขาดเอกภาพดานนโยบาย ขาดเกณฑมาตรฐานใน
การรับรองคุณภาพของสถานศึกษา และขาดมาตรฐานดานคุณภาพของการศึกษา
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเปนปจจัยสําคัญยิง่ ตอการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แตกลับมีขอ เท็จจริงวาครูมปี ญ
 หาดานคุณภาพการสอนและ
มีขอ จํากัดอยูม าก ปญหาอันเนือ่ งมาจากการผลิต การใช และการพัฒนาครูทขี่ าดประสิทธิภาพ
ปญหาเรือ่ งหนีส้ นิ ของครู ปญหาของครูบางคนไรศลี ธรรม จริยธรรม เลนการพนัน และคายาเสพติด
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เปนปญหาเกีย่ วกับตัวครูทม่ี ผี ลตอการศึกษาของเด็กอยางมาก อยางไรก็ตาม ยังมีครูที่ดี และ
เกงอยูอีกมากที่ยังไมไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเพื่อสรางเสริมกําลังใจและความภาคภูมิใจใน
อาชีพครูเทาทีค่ วร อีกทั้งปญหาความเอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษาที่ใหการสนับสนุนครู
ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญยังมีไมเพียงพอ ปญหาเหลานีท้ ําใหเห็น
ความจํ าเปนที่จะตองปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาและเสริมสรางแรงจูงใจใหแกครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับเพือ่ ใหอาชีพครูเปนวิชาชีพชัน้ สูง
ในการพัฒนาอาชีพครูใหเปนวิชาชีพชัน้ สูงนี้ จะตองทบทวนกระบวนการทีเ่ กีย่ วกับ
ครูท้ังหมดทีเ่ ปนปญหานาหวงใย ไมวา จะเปนเรือ่ งองคกรวิชาชีพครู ผูบ ริหารสถานศึกษา และ
องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ระบบเงินเดือนครู
คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล และระบบการสงเสริมขวัญและกํ าลังใจ
รวมทั้งสงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับผูเรียนแตละกลุม โดยเฉพาะกลุม
เด็กที่มีความตองการพิเศษ การพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ กับแนวทาง
วิธีการใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษา
มูลเหตุพื้นฐานประการสําคัญอยางหนึ่งของสถานการณอันนาหวงใยยิ่งดานการ
ศึกษาดังกลาวมาจากการบริหารและการจัดการดานการศึกษาขาดเอกภาพดานนโยบาย
ไมมคี วามหลากหลายในทางปฏิบัติ ขาดการกระจายอํานาจบริหารไปยังทองถิน่ และการเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาทัง้ ของภาคธุรกิจเอกชนและชุมชนยังมีอยูอ ยางจํากัด ขาดสํานึก
ในการผนึกกําลังรวมคิด รวมทําอยางจริงจัง
สิ่งสําคัญที่เปนปญหานาหวงใยอยางยิ่งตอสถานการณดานการศึกษาอีกประการ
หนึง่ ก็คอื เรือ่ งทรัพยากรดานการศึกษาซึง่ ขาดแคลน เนือ่ งจากรัฐจะเปนผูล งทุนทางการ
ศึ ก ษาเป น ส ว นใหญ จึ ง ขาดการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ ร ว มลงทุ น ทางการศึ ก ษาอี ก มากจาก
สวนตางๆ ของสังคม การจัดสรรงบประมาณของรัฐมีลักษณะของการรวมศูนยจึงขาดการ
มีสวนรวมจากภาคอื่นๆ ที่ไมใชรัฐ กับการติดตาม ตรวจสอบการใชงบประมาณดานการ
ศึกษาไมไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดีพอ ลวนมีผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษาและเปน
สถานการณอนั นาหวงใยทัง้ สิน้
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ศาสนา
ประเทศไทยเปนประเทศทีเ่ ปดกวางในลักษณะของรัฐประชาคม และมีรฐั ธรรมนูญ
กํ าหนดใหสิทธิเสรีภาพในการนับถือและปฏิบัติตามศาสนบัญญัติตามความเชื่อของแตละ
บุคคล ดังนัน้ จึงมีสถาบันทางศาสนาเปนสถาบันหลักทีป่ ระชาชนนับถือ ไดแก ศาสนาพุทธ
และศาสนาทีร่ าชการรับรอง ไดแก ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ-ฮินดู และ
ศาสนาซิกข ดวยความเชือ่ มัน่ วาศาสนธรรมหรือศาสนบัญญัตขิ องทุกศาสนาลวนมีขน้ึ เพือ่ มุง ที่
จะผดุงไวซึ่งศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงามของบุคคล รวมทั้งการรักษาไวซึ่ง
ระเบียบแหงสังคมอันดีงามและการมีชวี ติ อยูร ว มกันอยางสันติสขุ ในสังคมไทย
แมกระนัน้ สภาพการเปลีย่ นแปลงของสังคมทีม่ ลี กั ษณะของความนิยมในวัตถุ มี
วัฒนธรรมของการบริโภคมากขึ้นไดมีผลกระทบอยางสําคัญตอระดับคุณธรรม จริยธรรมใน
ประเทศไทย มีเหตุการณหลายเหตุการณเกิดขึ้นบอยครั้งที่สั่นสะเทือนมโนธรรมสํานึกตอ
แกนหลักของศาสนาจนหวัน่ ไหว รูส กึ ถึงการเสือ่ มถอยในศีลธรรมของประชาชนโดยทั่วไป ผูนํา
ทางศาสนายังมิสามารถแสดงบทบาทชี้นํ าความถูกตองและตัดสินปญหาทางศีลธรรมเพื่อ
สรางบรรทัดฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดขึ้นไดในสังคมไทย สังคมไทยจึงเริ่มมีลักษณะ
ของการเปนสังคมที่มีระดับของศีลธรรมถดถอยลดนอยลงเรื่อยๆ และถูกกระแสอื่นบิ ด เบื อ น
ไปจากหลักการพื้นฐานแทจริงของศาสนาจนเปนสถานการณที่นาหวงใยยิ่ง ขณะเดียวกัน
ศาสนบุคคลบางสวนก็ไมยึดมั่นในศีลจริยวัตร ประพฤติปฏิบตั ใิ นทางตรงกันขามกับหลักธรรม
ทางศาสนา อีกทัง้ ครู คณาจารยในสถานศึกษาก็เชนเดียวกัน มีการประพฤติปฏิบตั ผิ ดิ จรรยาบรรณ
ของความเปนครู คณาจารย ที่มีตอศิษยและสังคม นอกจากนัน้ บุคคลและสถาบันทางสังคมอีก
หลายสวน ก็ลวนประพฤติผดิ ทํานองคลองธรรม ทัง้ การเอารัดเอาเปรียบ ฉอราษฎรบงั หลวง
แกงแยงแขงขัน ชิงดีชิงเดน ลักลอบคาขายสิ่งผิดกฎหมาย และสารเสพติดทําลายผูคน มีการ
ฉกชิ ง วิ่ ง ราว ฆา ปลน ไมเวนแตละวัน โดยปราศจากมโนสํ านึกทางศีลธรรม นักเรียน
นักศึกษา บางสวนก็ไมสนใจศึกษาเลาเรียน เกิดการมั่วสุมตามสถานเริงรมย เสพสิ่งเสพติด
ยกพวกตีกัน ปญหาเหลานีล้ ว นเปนปญหาคุณธรรม จริยธรรมทางสังคม ทีเ่ กิดจากการไมมกี าร
เรียนรูอ ยางลึกซึง้ และไมยดึ มัน่ ในหลักธรรมของศาสนาทัง้ สิน้
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สาเหตุหนึง่ เกิดจากการทีร่ ฐั นําเอาการศึกษามาจัดเสียเอง แยกการศึกษาออกมา
จากวัดโดยแทบสิ้นเชิงจากที่เคยเปนมาแตดั้งเดิมในสังคมไทย วัดซึง่ เคยเปนสถาบันเบ็ดเสร็จ
ในสังคมไทยรวมถึงเรื่องการศึกษาดวยจึงถูกตัดออกจากบทบาทดานการศึกษาที่เคยมีอยูใน
สมัยกอน พระภิกษุและผูนําทางศาสนาซึ่งเคยทําหนาที่ครู คณาจารย ในการศึกษาอบรม
สั่งสอนบุตรธิดาของศาสนิกชนไทยจึงพลอยหมดบทบาทในการอบรมสัง่ สอน และบทบาททีไ่ ด
รับการยอมรับในฐานะที่พึ่งทางจิตใจก็ลดนอยลง กลายเปนปญหาสวนหนึ่งอันนาหวงใยยิ่ง
ทั้งๆ ที่สถาบันและบุคลากรทางศาสนาเหลานี้นาจะมีศักยภาพ กอประโยชนทางดานการ
ศึกษา แตกลับถูกลดบทบาทลงอยางสิ้นเชิง และเปนเพียงพลังเงียบทีไ่ มอาจสรางคุณประโยชน
ไดเทาทีค่ วร
สถาบันทางศาสนา สวนใหญยงั มิสามารถแสดงพลังและบทบาทอยางชัดเจนใน
ดานการสงเสริมการศึกษาและเผยแผศาสนธรรมใหเขาถึงจิตวิญญาณและวิถีชีวิตจิตใจของ
ประชาชนไดอยางแทจริง มีการเนนศาสนวัตถุมากกวาศาสนธรรม เนนการทองจํามากกวา
การคิด วิเคราะหดว ยปญญา และแมวา สถาบันศาสนาบางแหงจะใหความสําคัญกับการศึกษา
และการเผยแผศาสนธรรม แตกม็ ไิ ดรบั การสนับสนุน สงเสริมจากรัฐเทาทีค่ วร ทั้งดานนโยบาย
และการปฏิบัติ สวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่รัฐแยกเอาการศึกษาออกจากสถาบันศาสนามา
แตอดีต บทบาทการสั่งสอนอบรมเยาวชนลดนอยลง เปนผลใหความรูอยูหางกับคุณธรรม
นอกจากนั้น งบประมาณของรัฐทีจ่ ดั เพือ่ การศาสนาก็มเี ปนสวนนอยเมือ่ เทียบกับงบประมาณ
ดานอืน่ ในรอบ 10 ปทผ่ี า นมา งบประมาณเพือ่ การศาสนาของประเทศมีเพียง 215–2,235 ลาน
บาทตอป ซึง่ เปนจํานวนเงินทีน่ อ ยกวางบกอสรางของหนวยงานบางแหง แสดงใหเห็นถึงการให
ความสํ าคัญตอการศาสนาที่จะใหเปนเครื่องยึดเหนี่ยว กลอมเกลา และพัฒนาจิตใจของ
ประชาชนมีคอ นขางนอย
ในดานการศึกษาพุทธศาสนา ในป 2542 มีวดั ทัง้ หมดทัว่ ประเทศ จํานวน 31,071
วัด พระภิกษุ จํ านวน 267,300 รูป และสามเณร จํานวน 97,840 รูป แตพระภิกษุ สามเณร
จํ านวนดังกลาว ทําหนาทีส่ อนในสํานักเรียนการศึกษาพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรม - บาลี และ
โรงเรียนปริยัติธรรมสายสามัญศึกษาเพียง 33,255 รูป คิดเปนรอยละ 12.44 เทานั้น สําหรับ
พระภิกษุผูทํ าหนาที่เผยแผศาสนธรรมตามรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยก็มีไมมากนัก
จึ งทําใหสานั
ํ กเรียนของวัดขาดพระผูส อน และขาดครูผรู ดู า นศาสนาทัง้ ทางโลกและทางธรรม ที่
จะมีความเขาใจลึกซึ้งในแกนธรรมของศาสนาไดอยางถองแท นอกจากนั้น การจัดการ
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ศึ ก ษาดั งกลาวยังมิไดมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน หลักสูตรยังคงเปน
เรื่องของเนื้อหาสาระ ครูสวนใหญขาดความรูความเขาใจในวิธีการสอน และการถายทอด
ความรูคอนขางมาก ยังคงเนนครูผสู อนเปนสําคัญและวิธกี ารสอนยังคงใชรปู แบบทองจํามาก
กวาความเขาใจ การประเมินผลและการอนุมัติผลการเรียนยังคงอยูในอํานาจของสวนกลาง
และรูปแบบการเรียนการสอนที่เปนการศึกษาตามอัธยาศัย ก็มิไดรับการสนับสนุน สงเสริม ยัง
คงอยูในลักษณะเปนไปตามศักยภาพที่พึงมีของวัดที่จัดสอน การเรียนการสอนจึงดํ ารงอยูได
ดวยศรัทธาของศาสนิกชนทีส่ นับสนุน และดวยความสามารถของเจาอาวาสเปนสําคัญ มิได
เกิดจากระบบเกือ้ หนุนจากรัฐ วัดจึงเปนเพียงแหลงสรางบุญกุศล และถาวรวัตถุมากกวาแหลง
เรียนรูศาสนธรรมและฝกปฏิบัติ เพือ่ ใหศาสนิกชนเกิดปญญา สามารถแกปญ
 หาชีวติ และนํา
ไปสูสันติสุขได ในดานการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนาอืน่ ๆ ไดแก ศาสนาคริสต อิสลาม
พราหมณ-ฮินดู และซิกข ก็เชนเดียวกัน แมจะมีความพยายามจัดการศึกษา เพือ่ ใหกระบวนการ
ศึกษาเปนเครื่องมือของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเผยแผศาสนธรรม แตก็ยังทํ าไดใน
วงจํ ากัด ขาดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการดํ าเนินงานที่ชัดเจนในการสนับสนุน
สงเสริมใหสามารถปฏิบัติศาสนกิจและจัดการศึกษาของศาสนาไดอยางคลองตัว จึงยังมิอาจ
สรางสรรคพลังปญญาทีเ่ กิดจากความเขาใจอันถองแทจากระบบการเรียนรูท างศาสนาไดเทาทีค่ วร
สําหรับการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาในสถานศึกษา แมกระทรวงศึกษาธิการจะจัด
ใหมีการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาในทุกชั้น และทุกระดับการศึกษาตลอดระยะเวลาเรียน
12 ปก็ตาม แตกย็ งั มีปญ
 หาในทางปฏิบตั อิ ยูม าก กลาวคือ การบริหารและการจัดการศึกษา
วิชาพุทธศาสนายังขาดประสิทธิภาพ ผูบ ริหารการศึกษาใหความสนใจวิชาพุทธศาสนาคอนขาง
นอย ขาดความเอาใจใสและมีมาตรการเสริมอยางเปนรูปธรรม สถานศึกษาหลายแหงจึงไมได
จัดใหมกี ารเรียนการสอนอยางจริงจัง รวมทัง้ ขาดการบูรณาการการเรียนการสอนดานศีลธรรม
เขากับวิชาสามัญโดยทั่วไป ขาดครูเฉพาะทางทีม่ คี วามรูค วามเขาใจในเนือ้ หาสาระและทักษะใน
การประยุกตหลักธรรมเขากับชีวติ ประจําวัน อีกทัง้ ไมใหความสําคัญตอพระภิกษุทมี่ คี วามรูค วาม
เขาใจในศาสนาอยางถองแท เขามาเปนครูหรือวิทยากรในสถานศึกษาอยางเปนระบบและ
ครบวงจร ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ ขาดสือ่ อุปกรณการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีเปนบางสถาบันและเปนเพียงวิชาเอกหรือวิชาเลือกตามความถนัดและ
ความสนใจของผูเ รียนเทานัน้ ทําใหการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาทําไดเฉพาะเปนบาง
ระดับ และจริงจังในบางสถานศึกษาเทานัน้ สงผลใหผูเรียนขาดความซาบซึ้ง ขาดการปฏิบัติ
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และขาดการนํ าไปประยุกตใชในชีวิตอยางทั่วถึง จึงไมสามารถใชวิชาพระพุทธศาสนาเปน
เครื่องมือในการสงเสริมคุณธรรมและแกปญหาชีวิตของเยาวชนและประชาชนในสังคมไดอยาง
เดนชัด และเปนรูปธรรม
สําหรับการเรียนการสอนวิชาศาสนาอิสลาม คริสต พราหมณ-ฮินดู และซิกข ก็ตก
อยูในภาวะทํ านองเดียวกันกับวิชาพระพุทธศาสนา ที่ขาดการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ
อยางชัดเจน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกเรียนไดตามความเชื่อถือ ศรัทธาของตนอยางเสรี
ยังคงมีขอ จํากัดดานหลักสูตร บุคลากร ครูผสู อน และการเปดกวางอยางแจมชัด
บุคลากรทางศาสนา ไดแก พระภิกษุ นักบวช และผูน าทางศาสนาต
ํ
างๆ รวมทัง้
ครู คณาจารย ผูท ําหนาทีส่ อนดานศาสนา ยังมิไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให
สามารถเปนผูส อนและผูเ ผยแผศาสนธรรมไดอยางถูกตองเหมาะสมและกลมกลืนกับวิถีชีวิตของ
ศาสนิกชนของแตละศาสนา ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมทางดานศาสนา ยังคงเนนศาสนวัตถุ
และพิธีกรรมมากกวาการเนนดานหลักธรรมเพื่อใหศาสนิกชนไดเขาใจและเขาถึงแกนแทของ
ศาสนาไดอยางแทจริง
นอกจากนัน้ กระบวนการเรียนการสอนวิชาตางๆ ในระบบโรงเรียน ยังขาดการ
บูรณาการระหวางวิชาสามัญ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค และคานิยม
อันดีงามเขาดวยกัน การเรียนการสอนจึงอยูใ นลักษณะซอยเปนแทง แบงเปนทอน ตัดตอนจาก
วิถีชีวติ ทีแ่ ทจริง ทีม่ นุษยพงึ เรียนรูด ว ยระบบของความรูค คู ณ
ุ ธรรม สงผลใหผเู รียนขาดปญญา
ที่จะสามารถพัฒนาและแกปญ
 หาชีวติ ไดอยางรูเ ทาทัน
ในฐานะทีส่ ถาบันศาสนา ทัง้ วัด มัสยิด โบสถ ซึง่ เปนแหลงเรียนรูต ลอดชีวติ ขนาด
ใหญทส่ี ามารถใหการศึกษาไดทง้ั ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เปนแหลงหลอหลอม
คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาจิตใจของศาสนิกชนคนไทยอยางไมมวี นั จบสิน้ ตางแหงตาง
พัฒนาตนเองตามศักยภาพแบบไรทิศทาง ยังคงขาดการสนับสนุนสงเสริมใหทําหนาที่เปน
แหลงเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางสมบูรณ จึงอยูในลักษณะตางคนตางทําตามศักยภาพที่พึงมี
พึงรูต ามความสามารถของเจาอาวาสและผูน ําศาสนา สถาบันศาสนาจํานวนมากจึงไมสามารถ
พัฒนาใหถึงจุดสูงสุดแหงการเปนสถาบันที่เปนแหลงยึดเหนี่ยวและพัฒนาจิตใจของคนไทยได
อยางทัว่ ถึงเทาทีค่ วรจะเปน
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ศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมตางชาติทหี่ ลัง่ ไหลเขามากับกระแสโลกาภิวตั น รวมทัง้ การนําวิทยาการ
และเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการผลิตและดํารงชีวติ ในขณะทีย่ งั ไมสามารถสรางเทคโนโลยี
เหลานี้ได และขาดการกลั่นกรองและเลือกใชประโยชนจากวัฒนธรรมเหลานี้อยางมีเหตุผล
ทํ าให ค นไทยส ว นใหญ มี วั ฒ นธรรมตกอยู  ภ ายใต ก ารครอบงํ าของวั ฒ นธรรมบริ โ ภคนิ ย ม
ประกอบกับการทีร่ ะบบขาวสารและการติดตอเปนไปอยางรวดเร็วมาก ทําใหเกิดความขัดแยง
และสับสนทั้งในเรือ่ งความคิด ความเชือ่ คานิยม บทบาทหนาที่ มีการเอารัดเอาเปรียบผูอ น่ื
เพื่อการเปนผูชนะ แขงขันชิงดีชงิ เดนอยางขาดการประนีประนอมและเกือ้ กูลตอกัน จนทําให
ระเบียบวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงคของคนในชาติถูกละเลย คุณคาของภูมปิ ญ
 ญาไทย
และลักษณะความเปนไทยถูกกระแสวัฒนธรรมสมัยใหมรกุ ลํา้ ครอบงํา จนวัฒนธรรมไทยถูกลด
คุณคาและมีสภาพออนแอลง
ทั้งนี้มีสวนจากกระบวนการของการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป ดวยการเนนอยูที่
การสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ใหความสําคัญกับความสมดุลในระบบความ
สัมพันธระหวางมนุษย สังคม ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมนอยลง ลักษณะเชนวานี้มีสวน
กอใหเกิดวิกฤตในสังคมไทย เกิดความเหลือ่ มลําระหว
้
างสวนตางๆ ของสังคม นอกจากนัน้ ยัง
เกิดจากปญหาอื่นที่ซํ้าเติมสภาพที่ขาดความสมดุลดังกลาวนี้มากขึ้น เชน ปญหายาเสพติด
อบายมุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลวนมีสวนตอการลมสลายของระบบความ
สัมพันธในครอบครัวไทย กระทบถึงการผลิตภาคเกษตรกรรมและนําไปสูครอบครัวแตกแยก
ชุมชนลมสลาย มีลักษณะตางคนตางอยู และการอพยพยายถิน่ ฐานมากขึน้
ภูมิปญญาของทองถิ่นและภูมิปญญาไทยถูกละเลยไมไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง มีการพึง่ พิงจากภายนอกสูง ชุมชนจึงตกอยูใ นสภาพขาดรากฐานของวัฒนธรรมและ
การพัฒนาตนเอง รวมทัง้ การขาดแคลนบุคลากรทางศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ การขาดแคลน
ผูส บื สานงานดานวัฒนธรรม ดานทัศนศิลป ดานศิลปะการแสดงและวรรณศิลป ในขณะเดียวกัน
ผูทรงภูมิปญญาไทยยังไมไดรับการยกยองจากสังคมใหอยูอยางมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
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สังคมไทยยังขาดความสมบูรณในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยซึง่ เปนกระแสหลัก
ประการหนึ่งของสังคมโลกทั้งในปจจุบันและอนาคต วัฒนธรรมการเมืองไทยคอนไปทาง
อํ านาจนิยมและประเพณีนิยม สังคมไทยเนนการพึ่งพิงอาศัยกันและกันในลักษณะของการ
อุปถัมภ ซึง่ นํามาสูป ญ
 หาอืน่ ๆ เชน การใชอทิ ธิพล ระบบเสนสาย การคอรัปชัน่ และการ
ซื้อสิทธิ์ขายเสียงในกิจกรรมตางๆ นอกจากนัน้ การขาดความรูท ถ่ี กู ตองเกีย่ วกับสิทธิและหนาที่
ตามกระบวนการประชาธิ ป ไตยนํ ามาซึ่ ง ความขั ด แย ง และความรุ น แรงในการแก ป  ญ หา
นอกจากนีป้ ระชาชนสวนใหญยงั ขาดสํานึกแหงการมีสว นรวมอยางสําคัญในทางการเมืองดวย
การนําการดําเนินงานดานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ มาชวย
ในการพัฒนาคนและสังคมยังไมสามารถทํ าไดกวางขวาง ขาดความเขมแข็ง ขาดการ
ประสานงานรวมกันระหวางหนวยงานเอกชน ชุมชน และประชาชน กอใหเกิดความสับสนใน
เรื่องมโนทัศนและคานิยม มีความขัดแยงระหวางบทบาทและหนาที่ของบุคคลและสถาบัน
ตางๆ ทางสังคมมากขึน้ สงผลใหโครงสรางและแบบประเพณีดงั้ เดิมของสังคมไทยเปลีย่ นแปลงไป
จิตใจคนไทยถอยหางจากศรัทธาความเชื่อในศาสนธรรม ซึง่ เคยใชเปนหลักในการดําเนินชีวติ
ทําใหเกิดภาวะความเสือ่ มทรามทางวัฒนธรรมและสังคม ศีลธรรม จริยธรรม เกิดอาชญากรรมสูง
มีสัญญาณชีใ้ หเห็นแนวโนมการลมสลายในครอบครัว วัฒนธรรมและสังคม
การทํานุบํารุง การบริหารและการจัดการ การประสานความคิดในเชิงบทบาท
ของหนวยงานไมชดั เจน ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
ทําใหการแกปญ
 หาไมเปนระบบ และมีความเหลือ่ มลําซํ
้ าซ
้ อนกัน นอกจากนัน้ การพัฒนาขอมูล
สารสนเทศทางดานศิลปะและวัฒนธรรมมีจํานวนคอนขางนอย การศึกษาคนควาวิจยั ไมทว่ั ถึง
ทําใหประชาชนขาดความรู ความเขาใจ และไมเห็นคุณคาของมรดกศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรการการปรับแกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ
ของสถาบันสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมใหทันสมัย ทัดเทียมกับประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะดาน
โบราณสถาน การพิพธิ ภัณฑ และมาตรการรณรงคใหภาครัฐและเอกชนทัง้ ในสวนกลาง สวน
ภูมภิ าค และทองถิน่ มีสว นรวมในการจัดตัง้ และสนับสนุนกองทุนศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา
ไดรบั การตอบสนองคอนขางนอยและยังไมเคยมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง
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การมีระบบเฝาระวังมิใหมกี ารนําภูมปิ ญ
 ญา ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติไปแสวงหาผลประโยชนอนั มิชอบ รวมทัง้ เรือ่ งการสรางสรรคและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยยังไมไดรับการพัฒนาและประสบผลสําเร็จเทาทีค่ วร
การกีฬาและการพลศึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมในวิถีชีวิตไทยยังมิได
เปนไปอยางกวางขวางและทัว่ ถึง สถานทีเ่ ลนกีฬา ศูนยสนั ทนาการ และแหลงรวมเพือ่ การ
ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาความรูและการเรียนรูยังคงมีอยูอยางจํากัด อีกทัง้ การศึกษาในเรือ่ ง
เหลานี้ก็ยังมีปญหาทั้งในดานของโครงสราง เนื้อหาของหลักสูตร การบริหารและการจัดการ
รวมทัง้ งบประมาณสนับสนุนยังมีไมพอเพียง
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บทที่ 3
ปญหาวิกฤตเกีย่ วกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
สภาพของสถานการณปจจุบันในสังคมไทยชี้ใหเห็นประเด็นปญหาวิกฤตอันนา
เปนหวงจากการพัฒนาที่ขาดความสมดุล โดยมุงสรางความเจริญทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
แตประการเดียว ทําใหบุคคลและสังคมรวมทั้งโครงสรางและกลไกการบริหารและการจัดการ
ตางๆ ปรับตัวตามไมทัน เกิดความไมสมดุลระหวางการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทาง
จิตใจ จะเห็นไดวา โครงสรางการผลิตทีเ่ นนการใชทรัพยากรธรรมชาติ สงผลใหธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสือ่ มโทรมลงจนขาดแคลน ขาดความสมดุลของระบบนิเวศนซง่ึ จะเกือ้ หนุนตอการ
ดํารงชีวิตของคนไทยทุกคน และทําใหความเจริญทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูเ ฉพาะเมืองใหญ
เทานั้น จนเปนมูลเหตุหนึ่งของความยากจน ความไมรู และความเจ็บปวยของคนในทองถิ่น
หางไกลเปนสวนใหญ ทั้งยังนําไปสูสภาพการขาดโอกาสและคุณภาพในการเขารับบริการ
สาธารณะทุกดาน สรางประเด็นปญหาของชองวางรายไดระหวางเมืองกับชนบทใหหา งกันมาก
ยิง่ ขึน้
เมื่อเกิดกระแสโลกาภิวัตนที่มาพรอมกับวัฒนธรรมตางชาติ กระบวนทัศนใหมท่ี
เปลี่ ย นแปลงไปกลายเป นการแขงขันแบบระบบเศรษฐกิจเสรีที่ใชความกาวหนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครือ่ งมือ ลักษณะของกระแสโลกาภิวตั น
ที่วานี้กอใหเกิดความไดเปรียบแกประเทศที่พัฒนาแลว และเกิดความเสียเปรียบกับประเทศที่
ยังขาดการเตรียมพรอมทีด่ ตี อ การเปลีย่ นแปลงในกระแสโลกาภิวตั น เปนสวนซึง่ สรางปญหาทัง้
ระบบใหกับสังคมไทย ซึง่ ถูกกระทบอยางรุนแรงจากกระแสวัตถุนยิ มและวัฒนธรรมการบริโภค
กระเทือนถึงคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน จนเปนปญหาทางจิตวิทยาสังคมอยางนาเปน
หวงยิง่
บริบทสิ่งแวดลอม ไดแก พอแม ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ฯลฯ ขาดการ
ทํ าหนาทีพ่ ฒ
ั นาคนอยางสมบูรณ มีความไมพรอมในการจัดใหบริการการศึกษาแกประชาชนใน
กลุม เด็กและเยาวชน กลุม ผูด อ ยโอกาส รวมทัง้ กลุม ผูพ กิ าร ผูย ากจน และผูท อี่ ยูใ นทองถิน่ หางไกล
เปนปญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาอยางเสมอภาค ทัว่ ถึง และมีคุณภาพ เพราะเหตุอนั เกิด
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จากขอจํากัดในการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา จึงมีผลอยางสําคัญตอการพัฒนาความรู
และการเรียนรูในสาขาตางๆ อันจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการ
ปรับเปลีย่ นใหทนั กับกระแสหลักของระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู การพัฒนาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ เปนปญหาของการบริหารและการจัดการการศึกษา
ที่จะตองเปดกวางใหชุมชนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนไปอยางกวางขวางดวย
ปญหาทั้งหมดเหลานี้เปนประเด็นปญหาวิกฤตที่จะตองนํามาพิจารณากําหนด
เปนยุทธศาสตรในการแกไขอยางจริงจังตอไป ดังนี้
1) สัดสวนของประชากรวัยทํางานและสูงอายุในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่
ปจจุบนั พบวา คุณภาพการศึกษาของประชากรไทยโดยเฉลีย่ ตําลงซึ
่ ่งไมอาจตอบสนองการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไดอยางเต็มที่
2) ภาวะทุพโภชนาการและการขาดแคลนอาหาร มีผลทําใหเด็กปฐมวัยและวั ย
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอยู  ใ นอั ต ราเสี่ ย งต อ การเกิ ด ภาวะทุพโภชนาการถึง 5.3 ลานคน จาก
จํานวน 8 ลานคน หรือรอยละ 64.5 ภาวะดังกลาวมีผลทางลบตอพัฒนาการทางสมองและ
การเรียนรูข องเด็กไทย
3) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทําใหอตั ราการวางงานสูงขึน้ คนตกงานมากขึ้น การ
ปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อใหมีงานทําเปนไปไดยาก เนื่องจากแรงงานไทยมีการศึกษาคอนขางตํา่
และขาดทักษะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
4)! ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเหตุของปญหา
ความขัดแยงในสังคมและการพัฒนาประเทศไมยง่ั ยืน
5) กฎ กติกา และระเบียบใหมๆ ทีม่ าพรอมกับโลกาภิวตั น และการรวมกลุม
ของชุมชนนานาชาติ สวนหนึง่ นํามาซึง่ ความเสียเปรียบและสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
6) ความขาดแคลนการวิจัยและพัฒนาที่จะสรางและพัฒนาฐาน “ความรูและ
การเรียนรู” ของประเทศ กอใหเกิดการพึ่งพิงจากภายนอกในระดับสูง รวมทั้งความออนแอ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเหตุของความดอยศักยภาพในการแขงขันในเวทีโลก
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7) การเสริมความรูและสรางจิตสํานึกในเรือ่ งความเปนประชาธิปไตย ความรัก
ชาติและคานิยมไทย ตลอดจนการเขามามีสว นรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศของประชาชน
ตามกระบวนการพัฒนาทางการเมืองยังทําไดไมเต็มที่
8) ความเสือ่ มถอยทางดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงคตามระบบวิถชี วี ติ ทีด่ งี ามของคนไทย
9) การละเลยไมเห็นคุณคาและความสําคัญของศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นและภูมิปญญาไทย และการถูกครอบงําโดยวัฒนธรรมตางชาติ
10) ปญหาสังคม ไดแก ความยากจน ยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก อาชญากรรม
และการทารุณกรรมตอเด็กและเยาวชนทวีความรุนแรงขึ้น อันเนื่องมาจากการมุงเนนการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบมหภาค ละเลยการพัฒนาแบบสมดุลดานสังคม ธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
นําไปสูความขัดแยงและความไมเปนธรรมในสังคม
11) การใหบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมสามารถสรางความเสมอภาคและ
ความเปนธรรมในการเขารับบริการการศึกษาไดอยางทัว่ ถึง อันเนือ่ งมาจากการขาดรูปแบบการ
จัดการศึกษาทีห่ ลากหลาย ทัง้ ในเรือ่ งหลักสูตรและวิธกี ารเรียนการสอนซึง่ ไมสามารถสนองตอ
วิ ถี ชี วิ ต และความต อ งการของเด็ ก ด อ ยโอกาสกลุ  ม ต า งๆ สภาพที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร ข อง
สถานศึกษา ทีอ่ ยูห า งไกลของผูเ รียน ภาวะความยากจน ยาเสพติด ความเจ็บปวยของกลุม
เด็กวัยการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
12) การจัดการอาชีวศึกษาและการศึกษาอบรมวิชาชีพยังขาดศักยภาพและ
ความคลองตัวในการดําเนินงาน มีความซําซ
้ อนในการใหบริการ คํานึงถึงความพรอมของผูจ ดั
มากกวาความตองการของตลาดแรงงานและผูเรียน
13) การศึกษาระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังจัดไดไมมาก
ขาดความหลากหลาย ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานที่จําเปนในการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งการขาดแคลนกําลังคนทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในบางสาขา
วิชา เชน ปรัชญา ภาษาศาสตร การอนุรกั ษงานดานศิลปะและวัฒนธรรม การเพิม่ โอกาสให
กับเยาวชนที่ยากจนไดเขาเรียนระดับอุดมศึกษาในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นเปนไปไดยาก เนื่องจาก
ระบบการสอบคัดเลือกยังเปนระบบแพคัดออก
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14) การศึกษานอกระบบยังจัดไดไมเพียงพอกับจํานวนประชากรและสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การเชือ่ มโยงและเทียบโอนผล
การเรียนระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยยังทําได
นอย ขาดการสงเสริม สนับสนุนใหภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน และสถาบันทางสังคมใน
การจัดการศึกษานอกระบบเทาทีค่ วร
15) การศึกษาตามอัธยาศัยในปจจุบันยังไมสามารถสรางสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรูได เนื่องจากแหลงการเรียนรูยังมีไมมากพอและไมกระจายอยางทั่วถึง กิจการ
ดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญยงั เปนบริการเชิงพาณิชย ใหขา วสารขอมูล
และความรูเ พือ่ บันเทิงและธุรกิจมากกวาการพัฒนาการเรียนรูข องคนและสังคม
16) การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
กระจายความรูสูสถานศึกษา ชุมชนและสังคมไทยยังทําไดไมมากเทาที่ควร อันเนื่องดวย
ปญหาดานงบประมาณ ขอจํากัดทางดานความรูความสามารถของครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ
และทีส่ ําคัญอยางยิง่ คือปญหาดานโครงสรางพืน้ ฐาน
17) มีปญ
 หาการขยายโครงสรางพืน้ ฐานดานสือ่ ทุกประเภทไมครอบคลุมทุกพืน้ ที่
และกลุมประชากรทั่วประเทศ การนําเสนอเนือ้ หาสาระสวนใหญเปนการใหขา วสารขอมูลเรือ่ ง
ทัว่ ๆ ไป และมุง เนนความบันเทิงเปนหลัก ขาดความรูดานวิชาการที่เปนพื้นฐานสํ าคัญทั้งทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมศาสตร ทีเ่ อือ้ ตอการเสริมสรางปญญา แนวคิด และการ
พัฒนาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของประชาชน
18) คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของไทยมี ม าตรฐานค อ นข า งตํ่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ
คุ ณภาพมาตรฐานการศึกษาของอีกหลายประเทศในระดับเดียวกัน เด็กและเยาวชนไทยยังไม
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ความสามารถทางวิชาการโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภาษา และคอมพิวเตอร ยังไมไดมาตรฐาน ขาดการปลูกฝงคุณลักษณะที่
พึงประสงค เชน การใฝรูใฝเรียน การคิด วิเคราะห และใชเหตุผลในการแกปญ
 หา ความมี
ระเบียบวินยั และความซือ่ สัตย เปนตน นอกจากนัน้ วิธกี ารสอนของครูยงั ใชวธิ กี ารบอกความรู
โดยยึดวิชาเปนตัวตั้ง ไมยึดผูเรียนเปนตัวตั้ง ไมสามารถทําใหผเู รียนเผชิญและแกปญ
 หาใน
ชีวิตจริงได
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19) ความดอยคุณภาพมีเหตุปจจัยมาจากความบกพรองและความดอยคุณภาพ
ของปจจัยการผลิตดานครู หลักสูตร วิธกี ารเรียนการสอน อุปกรณและสือ่ การเรียนการสอน
การวัดผลประเมินผล ขาดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทัง้ ขาดการ
มีสว นรวมของชุมชน และผูปกครองของผูเรียน
20) แมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จะเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แตวชิ าชีพครูไมไดรบั การยอมรับเทาทีค่ วร สถานภาพ
และภาพลักษณของครูตกตําในสายตาของสั
่
งคม อันเนือ่ งจากขาดการสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู
ที่มีคุณภาพทั้งดานการผลิต การพัฒนา การบริหารงานบุคคล ครู เงินเดือน คาตอบแทน
การยกยองเชิดชูเกียรติ และการดูแลครูใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
21) ขาดการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตครู และการพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามรู
ความเขาใจพฤติกรรมกลุมเด็กที่มีความตองการพิเศษเพื่อชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ
22) พระภิกษุ สามเณร นักบวช และผูน ําทางศาสนา ยังมิไดรับการสงเสริม
สนับสนุน และพัฒนาใหสามารถเปนผูสอนและผูเผยแผศาสนธรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม
และกลมกลืนกับวิถีชีวิตของแตละศาสนา ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมทางดานศาสนายังคง
เนนพิธีกรรมมากกวาการเนนดานหลักธรรม ทีม่ งุ ใหศาสนิกชนไดเขาใจและเขาถึงแกนแทของ
ศาสนาไดอยางแทจริง
23) กระบวนการเรียนการสอนวิชาตางๆ ยังขาดการบูรณาการระหวางความรู
ความเขาใจวิชาสามัญกับดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม การเรียนการสอนจึงอยูในลักษณะ
แยกออกจากวิถชี วี ติ ทีแ่ ทจริงทีม่ นุษยพงึ เรียนรูด ว ยระบบของความรูค คู ณ
ุ ธรรม
24) ขาดเอกภาพดานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มีการรวมศูนยอํานาจไวท่ี
สวนกลางเปนสวนใหญ สถานศึกษาขาดความคลองตัวในการบริหารและการจัดการอยาง
อิสระ ขาดการมีสว นรวมจากภาคประชาชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ องคกรเอกชน
และองคกรตางๆ ในสังคม
25) ขาดการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาจากสวนตางๆ ของ
สังคมเทาทีค่ วร ขาดการติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรทางการศึกษาเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
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26) บทบาทของสถาบันและบุคลากรทางศาสนา โดยเฉพาะพุทธศาสนาถูกลด
บทบาทดานการศึกษาลง สถาบันศาสนาซึง่ เคยเปนพลังสําคัญและแหลงการเรียนรู ฝกอบรม
ของกุลบุตรธิดาของศาสนิกชนไดรับการยอมรับในฐานะที่พึ่งทางใจลดนอยลง
27) การเรียนการสอนวิชาศาสนาในสถานศึกษายังมีปญ
 หาในทางปฏิบตั ิหลาย
ประการคือ ขาดความเอาใจใสจากผูบริหารการศึกษา ขาดครูเฉพาะทาง ครู คณาจารย
พระภิกษุและบุคลากรศาสนาซึ่งสวนใหญเปนผูสอนยังคงขาดความรูความเขาใจและวิธีการ
ถายทอดศาสนธรรมและการเรียนการสอนดานศาสนา การเรียนการสอนศาสนาจึงเปนเรือ่ งที่
เขาใจยากสําหรับผูเ รียน ตลอดจนขาดสือ่ และอุปกรณการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล
พฤติกรรมของผูเรียน นอกจากนี้ยังขาดความตอเนื่องการเรียนการสอนวิชาศาสนาจากระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสูก ารศึกษาระดับอุดมศึกษา
28) แมทรัพยากรของสถาบันศาสนามีเปนจํ านวนมากแตยังนํามาใชเพื่อการ
พั ฒ นาคนและสั ง คมให เ กิ ด ความรู  คู  คุ ณ ธรรมน อ ยเกิ น ไป ยั ง คงเน น ถาวรวั ต ถุ ม ากกว า
ประโยชนเพื่อการพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรมของประชาชนอยางแทจริง
29) สังคมไทยตกอยูในกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม คํ านึงถึงประโยชน
สวนตนมากกวาสวนรวม ซึง่ เปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ าให
ํ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ประกอบกับคนไทย
จํานวนมากยังขาดความสามารถในการกลัน่ กรองและเลือกใชประโยชนจากวัฒนธรรมตางชาติ
ที่หลากหลายซึ่งเขามาพรอมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อบันเทิงตางๆ ไดอยางรูเ ทาทัน
และมีเหตุผล นําไปสูการครอบงําทางวัฒนธรรมและเรงใหเกิดพฤติกรรมบริโภคนิยม สงผลให
วิถีชีวิตในสังคมไทยเปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว เกิดปญหาศีลธรรมเสื่อม และปญหาทาง
สังคมตางๆ ตามมา
30) ศิลปะและประเพณีอนั แสดงถึงเอกลักษณของชาติยงั ไมไดรบั การสืบสานอยาง
พอเพียงเพือ่ ความยัง่ ยืน ใหทรงคุณคาเปนความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน
31) ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และภูมปิ ญ
 ญาไทยรวมทัง้ ศิลปะไทยทีท่ รงคุณคาถูกละเลย
ผูทรงภูมิปญญาไมไดรับการดูแลและการยกยองจากสังคมใหอยูอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
32) การบริหารและการจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรมขาดประสิทธิภาพ ยังไม
สามารถดูแลรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหทรงคุณคาอยางทีเ่ ปนมาในอดีต ในขณะเดียวกัน
การสร า งสรรค แ ละการพั ฒ นาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทยยั ง ไม ไ ด รั บ การพั ฒ นาให เ กิ ด ผล
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สําเร็จเทาทีค่ วร รวมทั้งศิลปนก็ยังไมไดรับการสงเสริม สนับสนุนอยางเหมาะสมเพือ่ ใหกาลั
ํ งใจ
ในการสรางสรรคผลงานที่มีคุณคาตอไป
33) การจัดการพลศึกษาและการกีฬาที่ผานมา ยังมีปญหาทั้งในดานของ
โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร การบริหารและการจัดการ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
รวมทัง้ งบประมาณสนับสนุน
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บทที่ 4
วัตถุประสงคและแนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ
ในแตละประเด็นปญหาวิกฤตดังกลาวมาแลวนั้นจะตองสรางมาตรการแกไขให
หมดไปหรือเบาบางลงใหได จึงจํ าเปนตองกํ าหนดวัตถุประสงค แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ
เปาหมาย และยุทธศาสตรการดํ าเนินงาน โดยหนวยงานและ/หรือองคกรตางๆ ในสังคมที่
รับผิดชอบจะตองดํ าเนินการตอไป แตละหนวยงานและ/หรือองคกรตางๆ ในสังคม
เหลานีจ้ ะตองนําแนวทางดังกําหนดในแตละวัตถุประสงคมากําหนดเปนแผนปฏิบตั กิ าร
ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบของตน โดยจะตองคํานึงถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานดาน
การศึกษา หลักการดานคุณภาพ คุณธรรม ความเสมอภาค พรอมทั้งสรางมาตรการอันมี
ประสิ ท ธิภาพในการบริหารและการจัดการดานการศึกษาในทุกระดับ โดยแผนปฏิบตั กิ ารและ
มาตรการทั้ ง หลายนั้ น จะต อ งคํ านึ ง ถึ ง บทบั ญ ญั ติ ทั้ ง มวลที่ กํ าหนดไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
นโยบายรัฐบาล วิสัยทัศนการพัฒนาระยะยาว 20 ป ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั
ํ
น้ ตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รวมถึงกฎหมาย พระราชบัญญัติ และ
ระเบียบตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ทั้งนี้โดยมุงและเนนใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจาก
ทุกสวนในสังคม รวมถึงสงเสริมการระดมทุนเพือ่ การจัดการศึกษาจากภาคเอกชนใหมากขึน้
วัตถุประสงค แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน
และยุทธศาสตรการดําเนินงาน ดังกําหนดไวในแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แหงชาติ จะเปนแนวทางการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมใหสอดคลอง
กันทั้งประเทศ โดยกํ าหนดระยะเวลาดํ าเนินการใหแลวเสร็จในชวงระยะเวลา 15 ป
ตัง้ แตการเริม่ ดําเนินงานในป พ.ศ. 2545 จนสิน้ สุดในป พ.ศ. 2559 และใหมกี ารทบทวน
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะเพือ่ เปนแนวทางในการปรับปรุงแผนอยาง
ตอเนือ่ ง รวมทัง้ มีการประเมินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาวเพือ่ กําหนดแผนใหม หากพบวา
มาตรการดังกําหนดไวในแผนนีย้ งั ไมบรรลุตามเจตนารมณของแผนอยางสมบูรณ
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วัตถุประสงค 1 :

พัฒนาคนอยางรอบดาน และสมดุล
เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา

แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ 1 : การพัฒนาทุกคนตัง้ แตแรกเกิดจนตลอดชีวติ ใหมี
โอกาสเขาถึงการเรียนรู
การเรี ย นรู  เ ป นครรลองของทุ ก ชี วิ ต ที่ เกิ ด ขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา ตอเนื่องยาว
นานตลอดชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย ทีต่ อ งใหทกุ คนมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูท ท่ี กุ สวนของสังคมไม
วาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ จัดและ
มีสว นรวมในการจัดจากแหลงเรียนรูต ลอดชีวติ ทุกรูปแบบ ซึง่ หากจะใหเกิดขึน้ ไดจริงตองกําหนด
เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน และยุทธศาสตรการดําเนินงาน ดังนี้

เปาหมาย
1)! เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปทุกคน ไดรบั การพัฒนาและเตรียมความพรอมทุกดาน
กอนเขาสูร ะบบการศึกษา
2)! เด็กทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับเกาป
3)! คนไทยทุกคนมีโอกาสไดรบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสิบสองป
4)! มีกําลังคนดานอาชีวศึกษาระดับตางๆ ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
5)! มีการพัฒนาฝมอื แรงงานใหมคี ณ
ุ ภาพและไดมาตรฐานในรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย
6)! ผูส าเร็
ํ จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสิบสองปมโี อกาสไดรบั การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทีจ่ ดั ในหลากหลายรูปแบบ
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7)! มีการจัดบริการการศึกษาในรูปแบบและวิธีการตางๆ ทั้งที่เปนการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จากแหลงเรียนรูท ม่ี อี ยูอ ยางหลากหลาย เพือ่
เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการศึกษาของประชาชนทุกคน

กรอบการดําเนินงาน
1) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัยในรูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิง่ การใหความรูแ กพอ แม ผูป กครอง รวมทัง้ ผูท เี่ ตรียมตัวเปนพอแม
2) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยใหมคี ณ
ุ ภาพ ครอบคลุมกลุม เปาหมาย
เพื่อพัฒนารากฐานพัฒนาการของทุกชีวติ อยางเหมาะสม
3) จัดบริการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ ทีเ่ ปนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย เพื่อใหบุคคลสามารถเขาถึงบริการทางการศึกษาที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู
และการพัฒนาตนเองไดตามความตองการและความสนใจอยางตอเนือ่ ง
4) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพเพื่อ
พัฒนากํ าลังคนทุกระดับในภาคการผลิตตางๆ และเปดโอกาสใหทุกคนไดยกระดับความรู
ความสามารถในทางวิชาชีพไดอยางตอเนือ่ ง
5) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมคี วามหลากหลาย และใหเพิม่
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ และตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิน่
6) จัดบริการการศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษดานตางๆ
7) สงเสริมการจัดการศึกษาเฉพาะทางเพื่อสนองความตองการเฉพาะโดยคํานึง
ถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
8) สงเสริมใหมกี ารจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาและศาสนาอืน่ ทีท่ างการรับรอง
และการเผยแผศาสนธรรมทั้งที่เปนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในทุก
ระดับและประเภทการศึกษา
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ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
♦!รัฐบาล
1) สงเสริมและสนับสนุนใหพอ แม ผูปกครอง และผูเ ตรียมตัวเปนพอแม มีความรู
มีความสามารถในการอบรมเลีย้ งดูเด็กตัง้ แตในครรภมารดาและแรกเกิดไดอยางถูกตองเหมาะสม
และสามารถเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ เพื่อใหเด็กมีวุฒิภาวะและ
สามารถเขาสูระบบการศึกษาไดอยางเหมาะสมตอไป
2) สงเสริมบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ให ส ามารถจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย และการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได อ ย า งมี คุ ณ ภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย และไดตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ เปนไปตามกรอบแนวทางการปฏิรปู การศึกษาในระดับนี้
3) กําหนดมาตรการเพือ่ เพิม่ โอกาสและความสามารถในการประกอบอาชีพของ
ผูจบการศึกษาภาคบังคับหรือผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมประสงคจะศึกษาตอในระดับที่สูง
ขึ้นไป ใหไดรบั การฝกอบรมวิชาชีพอยางนอย 1 อาชีพเพือ่ เพิม่ ทักษะกอนเขาสูก ารทํางาน
4)! กําหนดนโยบายและแผนพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาเพื่อผลิตบุคลากร
ระดับชางกึ่งฝมือ ชางฝมือ ชางเทคนิค นักเทคโนโลยีและนักวิชาชีพ ในภาคการผลิตตางๆ
อยางตอเนื่องตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานในภาคการผลิตตางๆ ตามระบบเศรษฐกิจใหม และการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน รวมทั้งกํ าหนดแนวทางและทํ าฐานขอมูลดานอัตรากําลังและการจางงาน
ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกันอยางเปนระบบเพือ่ การใชประโยชนรว มกันไดในทุกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
5) จัดทําระบบการเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณการทํางาน โดยมี
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเปนมาตรฐานกลางในการพัฒนาระบบการเทียบโอน ซึ่งจะเปนการ
สงเสริมใหทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิและพัฒนาอาชีพไดอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต
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6) กําหนดมาตรการเพือ่ สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะผูด อ ยโอกาส
ซึง่ ครอบคลุมถึงกลุม ผูย ากไร ผูอ ยูห า งไกลทีเ่ สียเปรียบ ผูอ ยูใ นกลุม เสีย่ ง ผูพ กิ ารและทุพพลภาพ
รวมทัง้ ผูว า งงาน โดย
-! สนับสนุนใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจัดทําโครงการตอเนือ่ งในลักษณะการ
ฝกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
-! ใหความชวยเหลือดานวิชาการ บริการใหคําแนะนํา และการฝกอาชีพ
-! สนับสนุนใหนํากองทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะที่มีอยูในระดับตําบล มา
เปนเงินกูย มื เพือ่ การลงทุนในผลิตภัณฑหรือสินคาทีช่ มุ ชนทองถิน่ มีศกั ยภาพ ทั้งในดานวัตถุดิบ
และภูมปิ ญ
 ญาความรู
-! เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโอกาสและชองทางประกอบอาชีพอิสระ
แกประชาชน
7) จัดทํา ปรับปรุง หรือแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ
การอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางสถานศึกษาและ
สถานประกอบการในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและฝ ก อบรมวิ ช าชี พ ให ส อดคล อ งกั บ ความ
ตองการของประเทศ
8) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความเปนเอกภาพในระดับ
นโยบายเพื่อเปนฐานรองรับเครือขายการทํางานระหวางสถาบันอุดมศึกษาที่มีรูปแบบการจัดที่
หลากหลาย เพือ่ ความคลองตัวในการบริหารงานอยางมีอสิ ระนอกระบบราชการ และนําไปสู
ระบบที่มีการแขงขันและพัฒนาอยางตอเนื่องตามปรัชญาและวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
ของแตละสถาบัน
9) จัดใหมีการกําหนดจุดที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาโดยการวิเคราะหศักยภาพ
ตามความเหมาะสม ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ และสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและสังคม เพือ่ เปนแนวทางในการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูภ มู ิภาค
อยางมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
10) จัดตัง้ วิทยาลัยชุมชนเพือ่ เปนแหลงสนับสนุนการเรียนรูข องประชาชนใหไดรบั
การศึกษาระดับอุดมศึกษาขั้นตํากว
่ าปริญญา และฝกอบรมหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยเฉพาะในจังหวัดทีย่ งั ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา
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11) กําหนดใหมีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นที่ทางการ
รับรองในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะใหมกี ารจัดหลักสูตรการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและสถาบันผลิตและพัฒนาครูทุกระดับเพื่อรองรับการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
12) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะสงฆดานศาสนศึกษาใหมีความ
เขมแข็งและมีศักยภาพ เพื่อสืบทอดศาสนธรรมและศาสนทายาทของแตละศาสนาอยางเปน
ระบบ รวมทัง้ สงเสริมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาและศาสนาอืน่ ทีท่ างการรับรองให
มีสาระที่สอดคลองกับความรูทั่วไป และเหมาะสมกับวัยของผูเ รียน โดยใหมคี วามตอเนือ่ ง
และเชือ่ มโยงกันในทุกระดับชัน้
13) กํ าหนดใหมีตํ าแหนงครูหรือบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดาน
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอืน่ ทีท่ างราชการรับรองในสถานศึกษาเปนการเฉพาะ เพือ่ ทําหนาทีส่ อน
สนับสนุน สงเสริมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่ทางการรับรอง
ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสถานศึกษา
14) สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษดาน
ตางๆ ไดแก ภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ดวยรูปแบบทีเ่ หมาะสม
โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
15) ส ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง สถาบั น /ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ เพือ่ ทําหนาทีว่ จิ ยั เผยแพร และเสนอแนะความรูเ กีย่ วกับการ
ศึ ก ษาสํ าหรั บ ผู  มี ค วามสามารถพิ เ ศษ รวมทั้ ง ประสานความร ว มมือกับนานาชาติใ นการ
พัฒนาการศึกษาสําหรับผูม คี วามสามารถพิเศษของประเทศใหเปนทีย่ อมรับอยางกวางขวาง
16) กําหนดแนวทางทีช่ ดั เจนเพือ่ สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
เพื่อเปนทางเลือกแกผูเรียนทั้งในสวนของการอุดหนุนจากรัฐ การจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
รวมทั้งเผยแพรเพือ่ สรางความรูแ ละความเขาใจแกประชาชนทัว่ ไป
17) กํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของการจัดการศึกษาเฉพาะทาง
ใหชัดเจนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเฉพาะทาง
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18) สงเสริมกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอืน่ ของรัฐให
สามารถจัดการศึกษาเฉพาะทางไดตามความตองการและความชํานาญ โดยคํานึงถึงนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษาของประเทศ
♦!องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) สนับสนุนและดําเนินการใหสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมในการจัดการ
ศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพและไดตามมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนด โดยการประสาน รวมมือ และชวยเหลือซึง่ กันและกันระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่
ผลประโยชนของชุมชนทองถิน่ และผูเ รียนเปนสําคัญ
2) ดําเนินการใหมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาในสังกัดอยางเพียงพอเพื่อใหสามารถจัดการศึกษาไดตามนโยบายการศึกษาแหงรัฐและ
ใหสอดคลองตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และ
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตามกรอบการปฏิรูปการศึกษา
และใหไดตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
ํ
♦!สถานศึกษา
1)! สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการจัดอบรมและใหความรูแ กผปู กครอง ครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวของสําหรับเด็กปฐมวัย และมีการจัดเตรียมความพรอมสําหรับเด็กปฐมวัยใน
รูปแบบทีห่ ลากหลาย ทัว่ ถึง และมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาทีก่ าหนด
ํ
2)! สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจะตองจัดการศึกษาในรูปแบบและวิธกี ารที่หลากหลาย
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเพือ่ เปนทางเลือกของผูเ รียนซึง่ มีความตองการและ
ความจําเปนในการเรียนรูที่แตกตางกัน และสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและได
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
3)! สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะตองจัดการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพที่มุงให
ผูเรียนมีความรูทางทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติโดยมีสมรรถนะทางเทคนิคและสมรรถนะทั่วไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กํ าหนด
เพื่อเตรียมบุคคลเขาสูระบบเศรษฐกิจยุคใหม ในการนี้
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จะตองมีการวิจยั และพัฒนาเพือ่ จับกระแสความเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับ
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โลกของการทํางานในอนาคต และนําความรูและการเรียนรูที่ไดมาปรับหลักสูตรและการเรียน
การสอนใหทันสมัยอยูเสมอ นอกจากนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะตองใหบริการดานการ
ฝกอาชีพใหกับชุมชนโดยเปดโอกาสใหกบั ผูท ส่ี นใจการยกระดับความสามารถเพือ่ การประกอบ
อาชีพ เขารับการศึกษาอบรมเพิม่ เติมไดอยางตอเนือ่ ง การจัดการศึกษาและฝกอบรมดังกลาวจะ
ตองดํ าเนินการควบคูไปดวยกันระหวางความรูและคุณธรรม โดยนําวิชาศาสนา คุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมทีด่ งี ามเขามาสูก ระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาอยางจริงจัง
เพือ่ กลอมเกลาจิตใจเยาวชน
4)! สถาบันอุดมศึกษาตองมีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ประกอบดวย การ
ศึกษาชั้นสูงเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การศึกษาเพื่อคนควาวิจัยเพื่อ
สรางความรูและการเรียนรูท้ังทีเ่ ปนความรูส ากลและความรูเ พือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ในขณะเดียวกันก็เปนการศึกษาเพื่อชุมชนและทองถิ่นเพื่อเพิ่มความเปนธรรมและ
ขยายโอกาสการเขารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดการศึกษาทั้งรูปแบบในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย นอกจากนั้นตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
การประกั น คุ ณ ภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาที่กํ าหนด เพื่อใหสามารถผลิตและ
พัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีความรูและความสามารถในระดับที่ทัดเทียมกับมาตรฐานโลก
5)! สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนภาควิชาการฝกหัดครู/ คณะศึกษาศาสตร/
คณะครุศาสตร จัดใหมหี ลักสูตรการศึกษาสําหรับผูมีความตองการพิเศษ เปนวิชาพืน้ ฐานใน
ระดับปริญญาตรี และสาขาเฉพาะในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทัง้ ใหเปนศูนย
วิชาการในทองถิน่ สําหรับการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางศึกษา เพือ่ ใหมคี วามรู
และทักษะในการจัดทําหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรที่
สอดคลองกับความตองการเปนพิเศษของผูเรียนแตละคน
6)! สถานศึกษาทุกแหงและทุกระดับจัดทํานโยบายและหลักสูตรการศึกษาและ
ดํ าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผูมีความตองการพิเศษ โดยคํานึงถึงศักยภาพและ
ความเชีย่ วชาญของสถานศึกษานัน้ ๆ
7)! ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
ศึกษาที่หลากหลายใหกับครูและบุคลากรในโรงเรียน
เพือ่ ใหเกิดการยอมรับผูเ รียนจากการ
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ศึกษารูปแบบตางๆ ทีม่ คี วามประสงคจะเขาสูร ะบบโรงเรียน และไมรสู กึ เปนภาระทีจ่ ะตองให
ความชวยเหลือ เพือ่ สนับสนุนหรือสงเสริมใหมกี ารจัดการศึกษาทีห่ ลากหลายเพิม่ มากขึน้
8)! สถานศึกษาทําหนาที่ประสานกับแหลงเรียนรูหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ใหพอ แม ผูปกครอง และผูท เ่ี ตรียมตัวเปนพอแมมคี วามรู ความสามารถในการอบรม เลี้ยงดู
และใหการศึกษาบุตรหรือบุคคลที่อยูในความดูแล
9)! สถานศึกษาจัดใหมกี ารเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นที่ทาง
ราชการรับรองและจัดบรรยากาศการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียนทุกระดับชั้นตามความ
เหมาะสม โดยสนับสนุนสงเสริมครูใหมคี วามรูค วามสามารถในการสอนวิชาศาสนา และเปดโอกาส
ใหพระภิกษุ สามเณร เปนผูส อนวิชาพระพุทธศาสนา ศีลธรรมในสถานศึกษา และนักบวช ผูน าํ
ทางศาสนาเปนผูส อนวิชาศาสนาอืน่ ทีท่ างราชการรับรองในสถานศึกษาทีม่ กี ารสอนศาสนานัน้ ๆ
♦!ประชาชน /องคกรประชาคม /ภาคเอกชน
1)! บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สามารถจัดการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยไดรบั การสนับสนุนจากรัฐใหมคี วามรู และความสามารถในการอบรม
เลี้ยงดู และจัดการศึกษา ควบคูก บั การใหความรูด า นศาสนธรรม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมอันดีงามใหแกบุตรหรือผูอยูในอุปการะเพื่อการปูพ้ืนฐานชีวติ ทีด่ งี ามของเยาวชน
ทั้งนี้ในการจัดการศึกษาดังกลาวมีสทิ ธิไดรบั เงินอุดหนุนและการลดหยอน หรือยกเวนภาษีสาหรั
ํ บ
คาใชจา ยทางการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด และไดรับการสงเสริมใหมีความเขมแข็งเพือ่ ให
สามารถรวมกันจัดการศึกษาไดอยางครบวงจร สอดคลองกับความตองการในการเรียนรู
ของชุมชนนั้นๆ จนถึงการพัฒนาชุมชนใหมศี กั ยภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ
2)! สถานประกอบการรวมกับสถานศึกษาเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกงานภาค
ปฏิบัติเพื่อเรียนรูการทํางานในบริบทของสถานประกอบการ และขยายโอกาสในการประกอบ
อาชีพของนักศึกษาใหมากขึน้ รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นความรูแ ละการใชเทคโนโลยีซง่ึ กันและกัน
โดยไดรบั การสนับสนุนจากรัฐในดานวิชาการและอุปกรณการฝก หรือไดรบั การลดหยอนหรือการ
ยกเวนภาษีในสวนที่เปนคาใชจายในการฝกงานภาคปฏิบัติ รวมทัง้ ใหนกั ศึกษาไดรบั เบีย้ เลีย้ ง
ในการฝกปฏิบตั งิ านเพือ่ ประหยัดคาใชจา ยของสถานประกอบการในการจางแรงงาน
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3)! สถานประกอบการโดยการสนับสนุนจากภาครัฐและสถานศึกษาในชุมชน
ทองถิ่นจัดฝกอบรมเพิ่มเติมใหผูที่กํ าลังทํ างานทั้งที่อยูในและนอกสถานประกอบการอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานใหมีผลิตภาพสูงขึ้น มีทักษะทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี เพือ่ นําไปสูก ารเพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตและการแขงขันของประเทศ
4) จัดใหมอี งคกรซึง่ มีผแู ทนทัง้ จากหนวยงานภาครัฐ ผูด าเนิ
ํ นการศึกษาทางเลือก
รูปแบบตางๆ และผูทรงคุณวุฒิ ทํ าหนาที่ดูแล สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
ทางเลือกในรูปแบบทีห่ ลากหลายอยางตอเนือ่ งตลอดไป
♦!องคกรอิสระและองคกรวิชาชีพ
1)! จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควบคูก บั การปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมอันดีงาม เพือ่ เพิม่ โอกาสและเพิม่ ทางเลือกในการเขารับการศึกษาของผูเ รียนตามความ
ตองการและความถนัด โดยไดรบั การสนับสนุนจากรัฐใหมคี วามรู ความสามารถในการจัดการศึกษาให
ไดรบั เงินอุดหนุน และการลดหยอนหรือยกเวนภาษีสาหรั
ํ บคาใชจา ยทางการศึกษาตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด
2)! จั ด ให มี บ ริ ก ารฝ ก อบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน โดยเฉพาะ
ผูดอยโอกาสกลุมตางๆ กลุม ผูย ากจน หรือผูไ มมงี านทํา ใหมโี อกาสเขารับบริการอยางทัว่ ถึง
และมีการลดหยอนหรือยกเวนคาใชจา ยในการเขารับบริการเปนกรณีพเิ ศษเฉพาะกลุม
แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ 2 : การปฏิรปู การเรียนรูเ พือ่ พัฒนาผูเ รียนตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
โลกในอนาคตเปนโลกของสังคมแหงความรูที่เนนคุณภาพของการบริการ ใน
ปจจุบนั คุณภาพของผลผลิตจากระบบการศึกษาอยูใ นระดับทีย่ งั ไมเปนทีพ่ อใจ เหตุทเ่ี ปนเชนนี้
เพราะระบบการศึกษาของไทยยังไมอยูในฐานะที่จะสรางคนที่มีคุณภาพได หากประเทศไทย
ประสงคจะพัฒนาคนใหมปี ญ
 ญา คิดเปน ทําเปน แกปญ
 หาเปน ใหกระบวนการเรียนรูส มั พันธ
กับวิถชี วี ติ จริง เพือ่ แกปญ
 หาความยากจนและปญหาอืน่ ๆ และอยูไ ดอยางมีศกั ดิศ์ รีในสังคมโลก
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จําเปนตองสรางพืน้ ฐานดวยการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาซึ่งตองกําหนดเปาหมาย กรอบ
การดําเนินงาน และยุทธศาสตรการดําเนินงานในแนวนโยบายขางตน ดังนี้

เปาหมาย
1)! ผูเ รียนเปนคนเกงทีพ่ ฒ
ั นาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ เปนคนดี และมีความสุข
2)! ครูทกุ คนไดรบั การพัฒนาใหมคี วามรูแ ละความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรูท เ่ี นนผูเ รียนมีความสําคัญที่สุด
3)! ผูบ ริหารสถานศึกษาและครูทกุ คนไดรบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4)! สถานศึกษาทุกแหงมีการประกันคุณภาพการศึกษา

กรอบการดําเนินงาน
1)! การปฏิรปู การเรียนรูท เ่ี นนผูเ รียนเปนสําคัญ
2)! การปฏิรปู ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
3) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
♦!รัฐบาล
1)! กําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ในแตละระดับการศึกษา เพือ่ เปนเปาหมายและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดย
คํานึงถึงความหลากหลายในการปฏิบัติ
2)! พัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
ของแตละระดับการศึกษา รวมทัง้ มีสาระของความรูท ส่ี อดคลองกั บ วั ฒ นธรรมการเรียนรู การ
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เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตนกับเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค
สังคมสื่อขาวสาร สรางความสามารถและทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพือ่
การสื่อสารในระดับสากล เพื่อการศึกษาและการเรียนรูที่จําเปนกับเทคโนโลยีสมัยใหม ให
สามารถกาวทันวิทยาการทีเ่ กิดขึน้ ในภูมภิ าคตางๆ ทั่วโลกได รวมทั้งสาระของความรูดาน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อพัฒนาคนอยางสมดุลรอบดาน
3)! พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ส ามารถเสริ ม สร า งบู ร ณาการของความรู  ทั้ ง ในระดั บ
ทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก รวมทัง้ การสรางความรู ขาวสาร และขอมูล
ใหมๆ ถายทอดไปยังสถานศึกษา เพื่อใหครู คณาจารยไดรับความรู และสามารถนํา
เทคโนโลยีใหมๆ มาใชสง เสริมกระบวนการเรียนรูข องผูเ รียน ทัง้ ทีเ่ ปนวิชาการและวิชาชีพทีม่ งุ
พัฒนาใหมคี วามสมดุลทัง้ ดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบตอสังคม
4)! พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับตางๆ สําหรับบุคคลทีม่ คี วามตองการพิเศษซึง่
ตองมีลกั ษณะหลากหลาย ทัง้ นีใ้ หจดั ตามความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุง พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของบุคคลใหเหมาะสมแกวยั และศักยภาพ
5)! กําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูท ใ่ี หผเู รียน
มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูม ากทีส่ ดุ โดยเรียนรูจ ากประสบการณจริง ไดคิดเอง ปฏิบัติเอง
และมีปฏิสัมพันธกับบุคคลหรือแหลงเรียนรูที่หลากหลาย จนผูเ รียนสามารถเรียนรูแ ละพัฒนา
ตนเองได
6)! กํ าหนดนโยบายและมาตรการการเขาศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูท เ่ี นนผูเ รียนเปนสําคัญไดจริง
7)! กําหนดนโยบายพัฒนาวิชาชีพครูใหมคี วามชัดเจน และมีความเหมาะสมกับ
ความเปนวิชาชีพชัน้ สูงของครู ทั้งในดานการผลิตครูที่สอดคลองกับความตองการใชครูและเนน
การฝกปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษามากขึ้น ในการใชครูจะตองมีการจํ าแนกอัตรากํ าลัง
บุคลากรในสถานศึกษาออกเปน 3 กลุม คือ ผูบริหาร ผูปฏิบัติการสอน และผูปฏิบัติงาน
สนับสนุนการสอน และมีการใชครูสอดคลองตามอัตรากํ าลังที่กํ าหนดอยางจริงจัง รวมทั้งมี
การพัฒนาครูใหมีคุณธรรม จริยธรรมควบคูไ ปกับการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานแหงจรรยา
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บรรณวิชาชีพครู หากยังมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมไดรับการรับรองตามกรอบหรือ
เกณฑของสถาบันวิชาชีพครูทก่ี าหนดไว
ํ
ควรสงเสริมใหมกี ารอบรมอยางสมํ่าเสมอตอเนือ่ งดวย
วิธีการทีห่ ลากหลาย และสงเสริมใหมกี ารยกยองเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และบุคลากรทาง
การศึ ก ษาเพื่ อ ให อ าชี พครูเปนวิชาชีพชั้นสูงที่แทจริง เปนไปและสอดคลองกับการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูแ ละการปฏิรปู การศึกษา
8)! จัดทํากฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน
เกื้อกูลสําหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอกับการปฏิบตั หิ นาทีต่ าม
ลักษณะงานเทาเทียมกับวิชาชีพชัน้ สูงอืน่
9)! กําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดตัง้ การจัดสรร การบริหารและการ
จัดการกองทุนเพือ่ การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และกองทุนสงเสริมครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนงานริเริ่มสรางสรรคผลงาน
ดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางพอเพียงและตอเนือ่ ง
10)! กําหนดนโยบายใหมกี ารนําผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามาเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรเพือ่ สนับสนุนสถานศึกษา
♦!องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) จัดฝกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรในสังกัดอยางตอเนือ่ งใหมคี วามรูค วามเขาใจ
สามารถปฏิบตั งิ านเพือ่ ประโยชนตอ หนาทีร่ าชการและความกาวหนาในการทํางานอาชีพของตน
รวมทัง้ สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดไดเขารับการพัฒนาความรูความสามารถสําหรับ
การปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนวิชาชีพเฉพาะหรือตองใชเทคโนโลยีที่จะตองมีการฝกฝนเปน
พิเศษ โดยในระยะแรกอาจใชงบประมาณของรัฐ หลังจากนัน้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ จะ
ตองจัดงบประมาณเพือ่ สนับสนุนการศึกษา อบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรของตนอยางเพียงพอ
2) สนับสนุนสถานศึกษาใหจดั การเรียนการสอนไดอยางมีคณ
ุ ภาพทีเ่ นนทัง้ ความรูคู
คุณธรรม และสอดคลองตามหลักการปฏิรปู การเรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ มีการประกันคุณภาพ
ภายในเพือ่ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพ
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♦!สถานศึกษา
1)! จัดกระบวนการเรียนรูท มี่ คี วามยืดหยุน ใหผเู รียนมีโอกาสไดเลือกเรียนในสิง่ ที่
สอดคลองกับความสนใจ ความถนัด สามารถแสวงหาความรู และฝกการปฏิบตั ใิ นสภาพทีเ่ ปนจริง
รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเองได เกิดการใฝรอู ยางตอเนือ่ งและสามารถนําความรู
ไปใชประโยชนไดจริงในชีวติ ประจําวัน โดยครูทําหนาทีเ่ ปนผูแ นะนํา จัดบรรยากาศ ใชสื่อและ
แหลงการเรียนรูท ห่ี ลากหลายเพือ่ สงเสริมความรูแ ละการเรียนรูข องผูเ รียน
2)! จัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการสงเสริมคุณลักษณะความ
เปนไทย ความเปนพลเมืองทีด่ ขี องชาติ การดํารงชีวติ การประกอบอาชีพและการศึกษาตอ โดย
ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของชุมชน ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ คุณลักษณะที่พึงประสงค
ในการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้เพื่อใหสาระของ
หลักสูตรมีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและทองถิน่
3)! สนับสนุนพอแม ผูปกครอง คนในชุมชน ปราชญชาวบาน พระภิกษุ นักบวช
ผูนําทางศาสนา และผูประกอบอาชีพตางๆ ใหมสี ว นรวมในกระบวนการเรียนรูท ม่ี งุ ประโยชน
แกผูเรียนเปนสําคัญ เพือ่ พัฒนาใหผเู รียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข
4)! จัดระบบประเมินผลการเรียนรูต ามสภาพความเปนจริงทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการ
เรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลายทั้งในระดับบุคคล หองเรียน โรงเรียน ทองถิน่ เขตพืน้ ที่
และระดับชาติ โดยมีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางไดสัดสวน
กับการประเมินผลดานวิชาการ
5)! จัดเก็บขอมูลเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรูท มี่ คี วามสมบูรณทงั้ ในดานความถูกตอง
และความเหมาะสมของเนื้อหาสาระที่สอน วิธีการเรียนรูที่เหมาะสม และผลการเรียนรูของ
ผูเรียน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและวิธกี ารสอนใหทนั สมัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
6)! สถาบันผลิตครูตองปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการผลิต การบริหารและ
การจัดการ และการพัฒนา เพื่อใหสามารถผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพใน
ปริมาณทีเ่ หมาะสม และสอดคลองกับความตองการเฉพาะของหนวยงานใชครู เชน ครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาสํ าหรับการศึกษาพิเศษ ครูและบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทัง้ ตามความตองการของชุมชนและของประเทศโดยรวม
7)! สถานศึกษาในฐานะหนวยงานใชครู ดําเนินการใหมกี ารบริหารงานบุคคลที่
สอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธกี ารทีก่ าหนด
ํ
และจัดระบบการประเมิน
คุณภาพภายในของครูเพื่อประโยชนในเรียนรูของผูเรียน และการพัฒนาตนเองของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
8)! สถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ อ งดําเนินงานอยางตอเนือ่ งเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา และจัดทํารายงานประจําปเปดเผยตอสาธารณชน รวมทัง้
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ เพือ่ รับการประเมินคุณภาพภายนอก
♦!ประชาชน /องคกรประชาคม /ภาคเอกชน
1)! องคกรประชาคมมีการดําเนินงานเพือ่ เขาไปมีสว นรวมสนับสนุน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และสนับสนุนการดําเนินงานจัดการศึกษาของหนวยงานและองคกรตางๆ เชน การ
จัดการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิน่ และสถานศึกษาในชุมชนทองถิ่น
เพื่อใหการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน เปนประโยชนตอผูเรียนและสอดคลองกับความ
ตองการของคนในทองถิน่
♦!องคกรอิสระและองคกรวิชาชีพ
1)! องคกรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตองจัดดําเนินการใหผูที่อยูใน
วิชาชีพมีคณ
ุ ลักษณะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดําเนินการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพแกผูมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อเปนการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อความมั่นใจใหแกผูรับบริการการ
ศึกษา
2)! จัดสรรเงินอุดหนุนงานริเริม่ สรางสรรคผลงานดีเดน และรางวัลเชิดชูเกียรติครู
รวมทัง้ การสรางระบบแรงจูงใจใหคนดีคนเกงเขาสูว ชิ าชีพครู จัดใหมกี ารจัดตัง้ กองทุนเพือ่ พัฒนา
และกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมากขึน้
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แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ 3 : การปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม

กระบวนการเรียนรูและการจัดการศึกษาตองมุงพัฒนาผูเรียนและคนไทยทุกคน
ใหมีความสมบูรณพรอมทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร ว มกับผูอ นื่ ธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมไดอยางมีความสุข
โดยมีการกําหนดเปาหมาย กรอบการดําเนินงาน และยุทธศาสตรการดําเนินงาน ดังนี้

เปาหมาย
1)! มีการบูรณาการดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมทัง้ ในเนือ้ หา
กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู เพือ่ เสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของผูเ รียน
2)! บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอืน่ ทุกแหง
รวมคิดและรวมดํ าเนินงานเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปนผูมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
คานิยม รวมทัง้ คานิยมเชิงสุนทรียภาพ และมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงคตามระบบวิถชี วี ติ ทีด่ ีงาม
3)! คนไทยสวนใหญมคี า นิยม และพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมตามระบบวิถชี วี ติ ทีด่ งี าม

กรอบการดําเนินงาน
1)! ปฏิ รู ป โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษาใหมีสาระของ
ความรูเกี่ยวกับความจริงของชีวิตและธรรมชาติ หลักธรรมของศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมอันดีงามของระบบวิถชี วี ติ และเอกลักษณไทย เพือ่ ใหบรรลุถงึ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค
ตางๆ ทั้งดานจิตใจ และพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
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2)! สงเสริมบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา สถาบันวัฒนธรรม
และสถาบันสังคมอื่น ใหมสี ว นรวมอยางสําคัญในการเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมอันดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของคนไทย รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูและ
ศูนยการเรียนตางๆ
3)! บูรณาการการศึกษาและศาสนาเขาดวยกันโดยผานกระบวนการเรียนรูที่เนน
ทั้งความรูแ ละคุณธรรม เพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจในแกนธรรมของแตละศาสนาทีต่ น
นับถือ เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุ มชน สังคม และประเทศชาติไดอยางยั่งยืน
4)! สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นอยางจริงจังดวย
กระบวนการทางการศึกษาและฝกอบรม

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
♦!รัฐบาล
1)! กําหนดลําดับความสําคัญของคุณลักษณะที่พึงประสงคที่จะตองเรงสรางเสริม
ใหเกิดขึน้ กับคนไทยทุกคนในชวงแรกและชวงเวลาตอๆ ไป อาทิ มีความเพียร รูจ กั เก็บออม มี
คุณธรรม มีวนิ ยั ซื่อสัตย มีความสามัคคี ชื่นชมคนดี/คนสุจริต มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคมสวนรวม รักชาติ รักแผนดิน เปนตน และกําหนดใหเปนนโยบายแหงชาติทจี่ ะตองดําเนินการ
อยางจริงจังและตอเนื่องตลอดไป
2)! สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางโดยการมีสว นรวมของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของใหมสี าระของความรูเ กีย่ วกับความจริงของชีวติ และธรรมชาติ หลักธรรมของศาสนา
คุณธรรมและจริยธรรม คานิยมอันดีงามของระบบวิถีชีวิตเอกลักษณไทย และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตางๆ ตามลําดับความสําคัญทีก่ าหนดไว
ํ
โดยบูรณาการอยางเหมาะสมตามวัย
ของผูเ รียนในแตละระดับการศึกษา
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3)! สงเสริมใหสถานศึกษา สถาบันศาสนา และองคกรตางๆ ทีจ่ ดั และรวมจัด
การศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูท างศาสนาและวิชาสามัญเขาดวยกัน
อยางสมดุล มีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ งี ามแกผเู รียนทีเ่ หมาะสมกับวัยอยาง
ตอเนือ่ งทุกระดับ รวมทัง้ สงเสริมใหครู คณาจารย พระภิกษุ นักบวช และผูน าทางศาสนาที
ํ
ม่ ี
ความรู ความเขาใจศาสนาอยางถองแทเปนผูส อนวิชาศาสนา และไดรบั การพัฒนาอยางตอเนื่อง
4)! สงเสริม สนับสนุน ใหสถาบันศาสนาจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และเปนแหลง
เรียนรูท างศาสนาและพัฒนาจิตใจทีส่ าคั
ํ ญของเยาวชน ศาสนิกชน และประชาชนคนไทยทุกคน
เพือ่ ใหคนไทยเปนบุคคลทีส่ มบูรณทงั้ รางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
5)! กําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการเพือ่ สนับสนุนและพัฒนาใหศาสนบุคคล
ไดแก พระภิ ก ษุ นักบวช ผูนํ าทางศาสนา และผูทรงความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภู มิปญญาทองถิ่น/ไทย มีความรู ความสามารถในการสอน ฝกอบรม และถายทอดความรู
หลักศาสนธรรม ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม เพือ่ ใหเปนผูส อน
หรือเปนวิทยากรในสถานศึกษา
6)! สนับสนุนใหมีการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนในหลักธรรม
แหงศาสนาที่นับถือ สามารถปฏิบัติศาสนกิจในฐานะศาสนิกชนที่ดีไดตามบทบัญญัติของแตละ
ศาสนา
7)! สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรทางศาสนา และสถาบันศาสนา ไดใช
ประโยชนจากสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทั้งทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
วิ ท ยุโ ทรคมนาคม และการสือ่ สารในรูปแบบอืน่ ของรัฐและเอกชน เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการจัด
การศึกษา การเผยแพรและการทํานุบํารุงศาสนา
8)! สนับสนุนใหองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนจัด
กิจกรรมเพือ่ ยกยองเชิดชูเกียรติศาสนบุคคลทีม่ คี วามรู ความเขาใจหลักศาสนธรรมอยางแทจริง
มีจรรยาวัตรทีถ่ กู ตองงดงาม รวมทัง้ ผูท มี่ คี วามประพฤติดงี าม ทําประโยชนแกสว นรวม เพือ่ สราง
ศรัทธาและเปนตัวอยางทีด่ ใี หกบั สังคม รวมทัง้ บุคคลทั่วไป

60
♦!องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1)! ดําเนินการใหมีแผนงานและโครงการในการปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมในวิถชี วี ติ ทีด่ งี าม โดยใหสถาบันสังคมในทองถิ่นที่รับผิดชอบได
เขามามีสวนรวมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคใหคนไทยอยูรวมกันอยางสันติ มีความสุข
และเปนสังคมทีเ่ อือ้ อาทรตอกัน
2)! สงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษา อบรม และถายทอดศาสนธรรมใน
สถานศึกษา ชุมชนและแหลงเรียนรูต า งๆ ในทองถิน่ เพือ่ ใหเกิดการเรียนรูแ ละเขาถึงศาสนธรรม
อยางแทจริง
3)! สงเสริมและสนับสนุนสถาบันศาสนาใหมีสวนรวมดํ าเนินการและจัดสรร
งบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาและการเผยแผศาสนธรรม เพื่อการเสริมสรางความรูและ
ศีลธรรมอันดี ยังความสงบสุขใหเกิดแกประชาชนและชุมชนในทองถิน่
4)! จัดใหมกี จิ กรรมยกยอง เชิดชูเกียรติ และสงเสริมศาสนบุคคล ไดแก พระสงฆ
ผูนําศาสนา นักบวช ครู คณาจารย ผูน ําชุมชนและสถาบันสังคมอืน่ ๆ
♦!สถานศึกษา
1)! พั ฒ นาหลั ก สู ต รให มี ส าระในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ศาสนาและหลั ก ธรรมของ
ทุ กศาสนา สภาพชุมชนและสังคม ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ /ไทย และคุณลักษณะที่พึงประสงค เพือ่
ปลูกฝงและสงเสริมใหผเู รียนเปนสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2)! จัดกระบวนการเรียนการสอนดานศาสนาและหลักธรรมของศาสนาในทุก
ระดับการศึกษาใหสอดคลองและเหมาะสมกับศาสนาทีผ่ เู รียนนับถือทัง้ ดานเนือ้ หา การปฏิบัติ
และการประยุกตใช รวมทัง้ มีการบูรณาการการเรียนการสอนทางดานศีลธรรม คุณธรรม
และจริยธรรมไวในทุกวิชาอยางไดสัดสวนสมดุลกัน
3)! สถานศึกษาจัดใหมกี ารเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานศาสนา
และความรูท ว่ั ไปเขาดวยกันอยางสมดุล รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีด่ งี าม
และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคไวในทุกวิชา ตลอดจนจัดใหครู พระภิกษุ นักบวช และผูนําทาง
ศาสนาที่มีความรู ความเขาใจศาสนธรรมอยางถองแท เปนผูสอนวิชาศาสนาและศีลธรรมใน
สถานศึกษา

61
4)! จัดกระบวนการเรียนรูท เี่ ชือ่ มโยงสาระของความรูท มี่ พี นื้ ฐานทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิน่ / ไทยใหเขากับความรูจ ากเทคโนโลยีสมัยใหม
5)! จัดกระบวนการเรียนรูด า นศิลปะเพือ่ ใหผเู รียนมีความรู ความเขาใจ และเห็น
คุณคาของความงามทีแ่ ทจริงของชีวติ สิง่ แวดลอม ธรรมชาติ และการสรางสรรคของมนุษย
จนเกิดสุนทรียภาพในจิตใจ
6)! ศาสนสถาน เชน วัด โบสถ มัสยิด ฯลฯ และสถาบันวัฒนธรรมตางๆ ในฐานะ
ของสถานศึกษาตองจัดหรือมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค และคานิยมอันดีงามใหเกิดขึน้ ในสังคมไทย
7)! จั ด ให มี ก ารอบรม ประชุ ม กั น อย า งสมํ่ าเสมอในหมู  ค รู คณาจารย และ
ผูบ ริหารในเรือ่ งความรูแ ละความเขาใจเกีย่ วกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางถูกตอง เพือ่
ใหสามารถบูรณาการดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญาไทย ในกระบวนการเรียนรูไ ด
มากขึ้น รวมทั้งสามารถอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูเรียน และประพฤติปฏิบัติตน
เปนตนแบบที่ดีของสังคม
8)! จัดใหมีแผนงานและโครงการที่สนับสนุนใหศาสนบุคคลที่มีความรู ความ
สามารถอยางแทจริงในศาสนธรรม เปนผูส อนหรือเปนวิทยากรวิชาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ในโรงเรียน เพือ่ ปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกบั ผูเ รียน
9)! พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมคี วามรูใ นการสอนและ
เผยแผศาสนธรรม ตลอดจนดํารงตนเปนแบบอยางทีด่ แี กนกั เรียน นักศึกษา และประชาชนได
อยางแทจริง
10)! จัดใหมกี จิ กรรมเพือ่ ยกยอง เชิดชูเกียรติผเู รียน ครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีความรูลึกซึ้งดานศาสนธรรม และการประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางแก
บุคคลทั่วไป
11) จัดและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและแบบอยางของการศึกษา
ศาสนธรรมควบคูกับความรูวิชาสามัญ
12) จัดใหมกี จิ กรรมการฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผเู รียนในโอกาสตางๆ
ทุกภาคเรียน เพือ่ ใหผเู รียนไดเขาถึงแกนธรรมและการปฏิบตั ขิ องศาสนา
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13) กํ าหนดนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ ใหครูภูมิปญญาไทยสามารถ
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเชื่อมโยงความรูในหลักสูตรกับความรูของชุมชน
ทองถิน่ ทําใหเกิดการเรียนรูท ม่ี ปี ระโยชนตอ ผูเ รียนอยางแทจริง
14) จัดการเรียนรูท ส่ี ง เสริมวิถชี วี ติ ตามระบอบประชาธิปไตยทีแ่ ทจริงใหเกิดขึน้ ใน
สังคมไทย โดยเชือ่ มโยงความรูใ นหลักสูตรกับการนําสูการปฏิบัติจริง โดยผูน ําในทุกระดับตอง
ประพฤติเปนตนแบบที่ดีใหกับสังคม
15) อบรมและพัฒนาองคกรประชาชนและองคกรประชาคมที่เปนตัวแทนอยาง
แทจ ริ ง ของประชาชนและชุ ม ชนให มีค วามรู ความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และสามารถดําเนินกิจกรรมเพือ่ อํานวยประโยชนใหกบั ชุมชนทองถิน่ ของตนเองได
16) ฝกอบรมและพัฒนาผูบ ริหารประเทศและผูท จ่ี ะมาเปนผูบ ริหารประเทศใหมี
ความรู ความเขาใจและสามารถทําหนาทีบ่ ริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตยไดอยางแทจริง
♦!ประชาชน /องคกรประชาคม /ภาคเอกชน
1)! บิ ด ามารดาและสมาชิ ก ทุ ก คนในครอบครั ว ต อ งทํ าหน า ที่ อ บรมสั่ ง สอน
ศี ล ธรรม คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคตามระบบวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทย
แกเยาวชน
2)! บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ตองจัดหรือรวมจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
คุ ณลักษณะที่พึงประสงค และคานิยมอันดีงามของไทย
3)! สื่อสารมวลชนทุกประเภทถือเปนหนาทีใ่ นการมีสว นรวมสรางความรู ความ
เขาใจ และทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ งึ ประสงค
ตามระบบวิถชี วี ติ ทีด่ งี ามของคนไทยใหเกิดขึน้ กับคนไทย โดยจัดใหมสี าระดานศาสนา ศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรมไวในสือ่ ทีเ่ ผยแพร ทั้งสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และเครือขายสากล
เปนตน
4)! จัดหรือรวมจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่
พึงประสงค และคานิยมอันดีงามของคนไทยใหกบั บุคคลในวิชาชีพ
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5)! จัดใหมีกิจกรรมฝกอบรม เขารวมรับการฝกอบรม และสงบุตรหลานเขารับ
การฝกอบรมทางศาสนธรรมของศาสนา เพือ่ การอบรมและพัฒนาจิตใจอยางตอเนือ่ ง
6)! สนับสนุน และจัดใหมกี ารเผยแผศาสนธรรมทางสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ตอเนือ่ ง
7)! จัดพิมพเผยแผศาสนธรรมและเอกสารการศึกษาศาสนาเผยแพรแกเยาวชน
ศาสนิกชน และประชาชนในโอกาสตางๆ เชน วันเกิด วันสําคัญทางศาสนา วันฌาปนกิจศพ
วันสําคัญขององคกร หนวยงาน เปนตน
♦!องคกรอิสระและองคกรวิชาชีพ
1)! จัดและรวมจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่
พึงประสงค และคานิยมอันดีงามของไทยใหกบั บุคลากรในวิชาชีพ
2)! จัดและสงเสริมการศึกษาศาสนาและเผยแผศาสนธรรม การปลูกฝง และ
เสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมแกสมาชิกในองคกร และประชาชนโดยทัว่ ไป
3)! ยกยองเชิดชูเกียรติ และสงเสริมบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติในศีลธรรม คุณธรรม
และจริยธรรมเปนแบบอยางทีด่ ขี องสังคมในทุกโอกาส
แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ 4 : การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพือ่ การพึง่ พาตนเองและเพิม่ สมรรถนะการแขงขันใน
ระดับนานาชาติ

การทีป่ ระเทศจะสรางศักยภาพเพือ่ เพิม่ สมรรถนะใหพงึ่ พาตนเองได และลดการพึง่ พา
เทคโนโลยีจากภายนอก รวมถึงการแขงขันอยางเสรีภายใตระเบียบใหมๆ ที่เกิดขึ้นระหวาง
ประเทศ กับเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนไทยและสิง่ แวดลอมของประเทศโดยรวมใหดยี ง่ิ ขึน้
จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนที่จะตองเสริมสรางความรูและการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหเกิดขึ้นกับคนไทยในแตละชวงอายุตามวัยอยางเหมาะสมทุกคน โดยจะตอง
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กําหนดเปาหมาย กรอบการดําเนินงาน และยุทธศาสตรการดําเนินงาน เพือ่ พัฒนาความรู
และการเรียนรูด า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังตอไปนี้

เปาหมาย
1)! ผูสํ าเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคุณภาพและมีสัดสวน
ทัดเทียมกับทีม่ อี ยูใ นประเทศผูน ําในระดับนานาชาติ
2)! ผลิตครู คณาจารย และบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปริมาณ
ที่สอดคลองกับความตองการ และไดรบั การพัฒนาความรู ความสามารถเพือ่ ประโยชนตอ การ
จัดการเรียนการสอนอยางมีคณ
ุ ภาพ
3)! บุคลากรที่ทํางานวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาให
มีคณ
ุ ภาพและความรูค วามสามารถอยางจริงจังในสาขาของตน
4)! ผลิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถทําการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
สรางความรูแ ละการเรียนรู และนวัตกรรมได
5)! คนไทยทุกคนมีความรู ความคิด และความใฝรู ทั้งในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ควบคูไปกับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

กรอบการดําเนินงาน
1)! สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเนน
กระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร สามารถนํ าความรู ความเขาใจ และใชศักยภาพของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ ประโยชนในการดําเนินชีวติ ประจําวันได
2)! สงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทาง
การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเปนระบบและตอเนือ่ ง
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3)! สงเสริม สนับสนุนผูม คี วามสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให
ไดรบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพอยางตอเนือ่ งตัง้ แตเยาววยั
4)! สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ทํางานวิชาชีพ
ด า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับความตองการ มีคุณภาพ และมีความรูความ
สามารถอยางจริงจังในสาขาของตน
5)! ส ง เสริ ม และสนั บสนุนกระบวนการผลิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
สามารถทําการวิจยั และพัฒนา ในปริมาณทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะสรางความรูและการ
เรียนรู และสรางนวัตกรรมจากฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทยได

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
♦!รัฐบาล
1)! กํ าหนดนโยบายและเปาหมายในการผลิตและพัฒนากํ าลังคนดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับอยางตอเนื่อง โดยกําหนดสัดสวนการผลิตกําลังคนในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสาขาสังคมศาสตร/ มนุษยศาสตร ที่ใกลเคียงกันและใหสามารถ
ปฏิบัติไดจริง และสงเสริมใหมกี ารจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทัง้ ทีเ่ ปนการ
ศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ควบคูกับการฝกปฏิบัติจริง
2)! พัฒนาหลักสูตรใหมีเนื้อหาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสัดสวนที่
เหมาะสมในแต ล ะระดั บ การศึ ก ษาเพื่ อ ให ผู  เ รี ย นมี ค วามรู  พื้ น ฐานด า นวิ ท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยีตงั้ แตระดับการศึกษาปฐมวัยอยางเพียงพอและตอเนือ่ งจนถึงระดับอุดมศึกษา และรูจัก
การนํ าเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใชในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข
3)! พั ฒ นาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางเปนระบบและครบวงจร ตั้งแตการผลิตอยางพอเพียงกับความตองการใชและ
ใหมีคุณภาพ สงเสริมครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหสามารถพัฒนาความรูแ ละเรียนรูด ว ยตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการ

66
ทดลองปฏิบัติจริงไดมากขึ้น โดยจัดใหมีการฝกอบรมและประชุมปฏิบัติการอยางสมําเสมอ
่
เป น ระบบ และสนั บ สนุ น ให มี ก ารผลิ ต สื่ อ เพื่ อ การเรี ย นการสอนด า นวิ ท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมทั้งใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของครู คณาจารยอยางเพียงพอและเหมาะสม
4)! สนับสนุนใหนักเรียนที่เรียนดีและเกงเขามาเรียนวิทยาศาสตร โดยจัดใหมี
โครงการสนั บ สนุ น และพั ฒ นาเพื่ อ ส ง เสริ ม ผู  มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสําหรับเด็กและเยาวชน รวมทัง้ สงเสริมการผลิตผูเ ชีย่ วชาญ
ครู คณาจารย และบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการสรางแรงจูงใจตางๆ อยาง
ตอเนือ่ ง โดยคํานึงถึงวาบุคคลเหลานีเ้ ปนทรัพยากรอันทรงคุณคายิง่ ของประเทศ
5)! สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนเพื่อรวมกันสรางและพัฒนาแหลงความรูและ
การเรียนรูด า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่ ใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถ
เรียนรูว ทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ รวมทัง้ สนับสนุนใหมกี ารเผยแพร
และแลกเปลีย่ นความรูแ ละการเรียนรูด า นวิทยาศาสตรในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เพือ่ ใหผทู ม่ี ี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บุคลากร นักวิชาการ และผูที่สนใจ ไดมี
โอกาสแสดงความรูความสามารถ พัฒนาศักยภาพ สรางสิ่งประดิษฐและความคิดสรางสรรค
ตางๆ ซึง่ จะนําไปสูความภาคภูมิใจที่จะศึกษา คนควาความรูเพิ่มเติมตอไป อันจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการคิดคน และสรางสิ่งใหมๆ หรือวิธกี ารใหมเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต หรือสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของสินคาที่มีฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและ
ภู มิปญญาไทย
6)! สนับสนุนใหมกี ารถายทอดวิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากทัง้ ใน
และตางประเทศดวยรูปแบบและวิธกี ารตามความเหมาะสม เพือ่ เพิม่ พูนความรูด า นวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหกบั บุคลากรวิชาชีพและประชาชนไทยทัว่ ไป
♦!องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1)! สนับสนุนใหมแี หลงการเรียนรูข องชุมชนในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เพือ่ สงเสริม
ใหคนในทองถิ่นมีความรูและเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใชประโยชนในชีวิต
ประจําวัน และเพือ่ การประกอบอาชีพ เพิม่ รายไดทม่ี น่ั คงของคนและชุมชนทองถิน่
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♦!สถานศึกษา
1) จัดกระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรที่เหมาะสมในแตละระดับการศึกษา
ตัง้ แตระดับการศึกษาปฐมวัยเพือ่ สงเสริมใหผเู รียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห ใชเหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร และเรียนรูต ลอดชีวติ ดวยตนเอง สามารถนําความรู ความเขาใจ และใชศกั ยภาพ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการประกอบ
อาชีพตอไป
2) สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให ผู  มี ค วามสามารถพิ เ ศษด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีไดมโี อกาสฝกฝนและพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ และความรูเ ฉพาะทาง
อยางเต็มตามศักยภาพเพื่อนํ าไปสูการเปนนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
3) สถานศึกษาที่ไดรับการสงเสริมใหจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองสราง
หลักสูตรความรูและการเรียนรูใหบัณฑิตในระดับดังกลาวทีส่ ามารถทําการวิจยั และพัฒนาได
อยางมีมาตรฐาน และมีคณ
ุ ภาพสูงทัดเทียมกับระดับนานาชาติ
4) รวมมือกับสถานประกอบการภาคธุรกิจเอกชนเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ความรูแ ละการเรียนรูด า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของผูเ รียน รวมทัง้ สนับสนุนการยกระดับ
ความรูความสามารถและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของครู คณาจารย ใหทนั กับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเพือ่ ใหสามารถพัฒนาสือ่ การสอนทีส่ อดคลองกับความ
ตองการของผูเ รียนและการเรียนรูท ส่ี อดคลองกับตลาดแรงงานมากขึน้
5) พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรู แหลงวิจยั ทีร่ วบรวม คนควาศึกษา
หาความรูใ หมๆ และเผยแพรความรูต า งๆ ไปสูบ คุ คลภายนอกเพือ่ การใชประโยชนตอ ไป
♦!ประชาชน /องคกรประชาคม /ภาคเอกชน
1)! จัดใหมีกจิ กรรมชุมชนเพือ่ สงเสริมความรูแ ละการเรียนรูด า นวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะที่มีประโยชนตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน หรือการ
พัฒนาสินคาที่มีฐานการผลิตในชุมชน รวมทัง้ สือ่ มวลชนในรูปแบบตางๆ ไมวา จะเปนวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพตางๆ ตองเขามามีบทบาทในการสรางกระแส
คานิยมที่ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูแ บบวิทยาศาสตร เพือ่ สรางปญญาใหทกุ คนใน
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ชาติ และเห็นประโยชนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทง้ั ตอการดําเนินชีวติ ประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ
2) สถานประกอบการภาคเอกชนตองจัดการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานทุกคน
อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการทํ างาน ใหรูจักการใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดใหมีกิจกรรมเพื่อ
แลกเปลีย่ นความรูแ ละประสบการณในการทํางานรวมกันในองคกรเพื่อประโยชนในการพัฒนา
ความรูและใชความรูรวมกัน
♦!องคกรอิสระและองคกรวิชาชีพ
1) สงเสริมการผลิตและพัฒนาครูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพเพื่อ
ใหไดครูที่มีความรู สามารถถายทอดความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหผูเรียนไดอยาง
ถูกตอง รวมทั้งจัดและสนับสนุนใหผูท่ีมีความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาสู
อาชีพครูโดยกําหนดมาตรการสรางแรงจูงใจอยางเหมาะสม
2) กํ าหนดมาตรการหรือแนวทางรับรองมาตรฐานวิชาชีพและสงเสริมใหอาชีพ
นั กวิจยั ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนวิชาชีพทีม่ เี กียรติและมีศกั ดิศ์ รี เพือ่ จูงใจใหนกั เรียนที่
เกงมาเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึน้

วัตถุประสงค 2 :

สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม
ภูมปิ ญ
 ญาและการเรียนรู

แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ 5 : การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู เพือ่
สรางเสริมความรู ความคิด ความประพฤติ
และคุณธรรมของคน
สังคมคุณธรรม สังคมสันติ และสังคมการพึง่ ตนเอง เปนสังคมอุดมคติที่จําเปนจะ
ตองกาวไปใหถึง คนไทยทุกคนจึงตองไดรบั การพัฒนาใหเปนผูท ม่ี คี วามฉลาดรู เปนพลเมือง
และศาสนิกชนทีด่ ี มีความซือ่ สัตยสจุ ริตเปนพืน้ ฐานของการดําเนินชีวติ
โดยทุกคนตองมี
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โอกาสไดรบั การศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย จากแหลงการเรียนรูใ นหลายรูปแบบ
อยางตอเนื่องและผสมกลมกลืนไปกับวิถีการดําเนินชีวติ ของบุคคลในแตละชวงอายุทง้ั ทางดาน
รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา จนเปนผูมีความรู มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวติ มีความรูพ นื้ ฐานทีเ่ พียงพอสําหรับการประกอบสัมมาอาชีพ สามารถปรับตัว
เขากับสถานการณ และแกปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพที่
ถูกตองและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองไดในทุกชวงชีวติ และอยูร ว มกับผูอ นื่ ไดอยางมีความสุข
ตลอดจนมีสว นรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งหากจะใหเกิดขึ้นไดจริงตอง
กํ าหนดเปาหมาย กรอบการดําเนินงาน และยุทธศาสตรการดําเนินงาน ดังนี้

เปาหมาย
1)! คนไทยทุกคนมีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห และการ
แกปญ
 หา มีความใฝรู และสามารถประยุกตใชความรูไดอยางถูกตองเหมาะสมสามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่องเต็มตามศักยภาพ
2)! คนไทยทุกคนมีความซือ่ สัตยสจุ ริต รูจักผิดชอบชั่วดี มีระเบียบวินยั ประหยัด
อดออม มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสวนรวม และมีสขุ ภาพแข็งแรง
3) คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชวงอายุ
แตละวัยจากสถานศึกษาและแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย มี
คุณภาพ และยืดหยุนตามความตองการ ความสนใจและความถนัดของผูเรียน

กรอบการดําเนินงาน
1)! จัดการเรียนรูท ม่ี คี ณ
ุ ภาพ มีความหลากหลาย ยืดหยุน เปดกวางและเขาถึง
ไดงายสําหรับทุกคน
2)! สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวติ โดยพัฒนาครูและบุคลากรทีเ่ กีย่ วของกับการ
ศึกษาตลอดชีวิต รวมทัง้ สนับสนุนใหทกุ ฝายมีสว นรวมในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ
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3)! พัฒนาแหลงการเรียนรูใหครอบคลุมวิทยาการที่หลากหลาย สํ าหรับการ
ศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และสรางเครือขายการเรียนรูตลอดชีวิตตั้งแต
ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ
4)! พัฒนาขอมูล สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การเรียนรูต ลอดชีวติ
5)! จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความรูครอบคลุมทั้งความรูวิชาการ
ความรูท วั่ ไป ความรูด า นอาชีพ และความรูด า นศาสนาทีอ่ านวยประโยชน
ํ
ทงั้ กับตนเองและผูอื่น

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
♦!รัฐบาล
1) สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ ของประชาชน ทัง้ ที่
เปนความรูว ชิ าการ ความรูท วั่ ไป ความรูด า นอาชีพ และความรูด า นศาสนา ดวยกระบวนการ
จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยเฉพาะสงเสริมและสนับสนุนใหบาน
และครอบครัวเปนแหลงการเรียนรูแ หงแรกของทุกคน เพือ่ พัฒนาใหเปนผูม ปี ญ
 ญา มีความคิด
มีความสามารถในการปฏิบตั งิ าน และมีความเพียร รวมทัง้ พัฒนาศาสนสถานใหสะอาด รมรืน่
เหมาะสมกับการศึกษา การปฏิบัติธรรม และเปนศูนยกลางของการเรียนรูแ ละการทํากิจกรรม
รวมกันของชุมชน เพือ่ นําไปสูการเปนสังคมคุณธรรม ภูมปิ ญ
 ญา และการเรียนรู
2) สงเสริมการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นในการจัดใหมีการเรียนรู ทั้งในชุมชนและสถานศึกษาในทุกระดับดวย
รูปแบบทีห่ ลากหลาย เพือ่ การเรียนรูต ลอดชีวติ สําหรับทุกคน
3) กําหนดมาตรการและกลไกสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาในทุกระดับดวยรูปแบบที่หลากหลายไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเทา
ระดับสากล เพื่อพัฒนาประเทศไทยสูความเปนศูนยกลางการศึกษาของประเทศในระดับ
นานาชาติ
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4) สงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตางๆ
ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงเรียนรูอ นื่
โดยกระจายแหลงเรียนรูเหลานี้ใหทั่วถึงและครอบคลุมทุกภาคสวนของสังคม เพือ่ สรางโอกาส
ใหเทาเทียมกันในการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ ของประชาชน
5) ใหความสํ าคัญและสรางความสัมพันธของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
ภู มปิ ญญาทองถิ่น ศาสนสถาน และสถานประกอบการในฐานะที่เปนแหลงการเรียนรูของ
ชุ มชน เชน สนับสนุนใหเกิดโครงการเพือ่ พัฒนาคนในชุมชนใหสามารถเปนบุคลากรจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายเพือ่ สนับสนุนการเรียนรูต ลอดชีวติ สําหรับทุกคนในชุมชน
6) รณรงคใหทุกคนตระหนักถึงความสํ าคัญและเห็นประโยชนของการเรียนรู
ทั้งที่เปนประโยชนสวนตนและประโยชนตอสังคม โดยสงเสริมใหสื่อมวลชนตองเขามามี
บทบาทในการสรางกระแสคานิยมที่ตระหนักถึงความสํ าคัญของการเรียนรูอยางรอบดาน
พรอมทั้งจัดหา ประชาสัมพันธ และเผยแพรตัวอยางผูที่ประสบความสําเร็จในแตละชวงของ
ชีวิตเพื่อเปนตนแบบใหกับสังคม เพื่อสงเสริมและกระตุนใหคนไทยทุกคนเปนผูใฝรู ใฝเรียน
และใฝฝกหัดอบรมตน
7) กํ าหนดกลไกต า งๆ เพื่ อ ส ง เสริ ม และสนับสนุนการเขาถึงและการไดรับ
บริการดานขอมูล ขอสารสนเทศทีถ่ กู ตอง สอดคลองกับความตองการและความสนใจในการ
เรียนรูตลอดชีวิตของทุกคน เชน กําหนดใหมอี งคกรเฉพาะทีม่ คี วามคลองตัวและเปนอิสระซึง่
อาจปรับปรุงองคกรทีท่ าหน
ํ าทีอ่ ยูเ ดิมเพือ่ ทําหนาทีส่ นับสนุนการเรียนรูต ลอดชีวติ และเปนศูนยกลาง
การใหบริการแกบุคคล ชุมชน และภาคธุรกิจดวยความรวมมือของพันธมิตรตางๆ โดยยึดถือ
หลักการทีผ่ เู รียนมีความสําคัญที่สุด
8) สงเสริม สนับสนุน และสรางมาตรการจูงใจผูใฝรู ใฝเรียน ผูส รางปญญาเพือ่
ชุมชน ผูจ ดั หรือผูส นับสนุนใหเกิดการเรียนรูต ลอดชีวติ ดวยมาตรการหรือวิธกี ารตางๆ เชน การ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง การใหรางวัลหรือผลตอบแทนในรูปเงินชวยเหลือ หรือการไดรับ
ลดหยอนภาษี
9) สงเสริมใหมีการดําเนินงานแบงระดับหรือเทียบระดับ รวมทัง้ การเทียบโอน
หลักฐานการศึกษาหรือการเรียนรูกันไดทั้งในการศึกษารูปแบบเดียวกันและระหวางการศึกษา
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ทั้งสามรูปแบบ เพือ่ ใหบคุ คลมีโอกาสศึกษาตอเนื่องตลอดชีวติ และสามารถเลือกเรียนดวยการ
ศึกษาประเภทใดก็ไดตามความตองการ
♦!องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) สงเสริม และสนับสนุนการมีสว นรวมของประชาชนในการพัฒนาใหบา น ชุมชน
และสถานประกอบการในพื้นที่เปนศูนยกลางการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชน เชน การจัดตัง้ เครือขายเพือ่ การเรียนรูข องชุมชน การสนับสนุนเงินทุนโครงการริเริม่
ที่ มี ลั ก ษณะส ง เสริ ม การเรี ย นรู  ข องครอบครัวและชุมชน รวมทั้งสงเสริมใหมีการจัดตั้ง
ศูนยวั ฒ นธรรม/ พิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ ที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ หัตถกรรมพืน้ บาน
เพื่อใหเปนแหลงการเรียนรูเ กีย่ วกับวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
2) จัดสรรงบประมาณเพือ่ การเรียนรู เพือ่ ใหทกุ คนในชุมชนทองถิน่ มีโอกาสได
เรียนรูอยางสอดคลองกับความตองการ ความสนใจ และเอือ้ ประโยชนตอ การดําเนินชีวติ โดยใช
คุณธรรมเปนฐาน
3) สงเสริมการเรียนรูโ ดยใชชมุ ชนเปนฐาน เพือ่ ใหผเู รียนมีความรูค วามเขาใจ
อยางแทจริงเกีย่ วกับวัฒนธรรมภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และความไดเปรียบของชุมชนทองถิน่ เกิด
ความรัก ผูกพันและหวงแหนชุมชน พรอมทีจ่ ะรวมพัฒนาศักยภาพชุมชนของตนใหเขมแข็ง
และเจริญรุง เรืองตอไป
4) สนับสนุนใหมศี นู ยความรูข องชุมชนทีส่ ามารถใหบริการแกประชาชนในพืน้ ที่
ทั้งในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สือ่ การศึกษา รวมทัง้ สนับสนุนความสามารถในการเรียนรู
ภายในชุมชนตางๆ มีการพัฒนาบทบาทของหองสมุด พิพิธภัณฑ ตลอดจนการขยาย
ประโยชนจากศูนยทรัพยากรการเรียนรูข องสถานศึกษาดวย เชน เปดโอกาสใหใชสถานทีเ่ พือ่ การ
เรียนรูของคนในชุมชน
♦!สถานศึกษา
1)! พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อนําไปใช
ประโยชนในการสรางเสริมกระบวนการคิดและการเรียนรูของคนในแตละชวงวัยของชีวิตใหมี
ความรอบรู และการดําเนินชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพ

73
2)! สงเสริมและสนับสนุนใหครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดมี
โอกาสพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
โดยมีการบูรณาการเนือ้ หาและวิธกี ารสอนอยาง
เหมาะสม มีการใชสอ่ื และริเริม่ สรางสือ่ จากภูมปิ ญ
 ญาในทองถิน่ เชน สื่อจากศิลปะและศิลปน
พืน้ บาน และถือวาผูเรียนมีความสํ าคัญที่สุด ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีปญญา มีคุณธรรม
มีความสุข และรักที่จะเรียนรูตลอดชีวิต
3)! สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนเขาใจและรูวิธีการเรียนรู
เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดและการเรียนรูที่สามารถนําไปใชประโยชนในการศึกษา
การประกอบอาชีพ การดําเนินชีวติ และการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเองตอไปในอนาคต
4)! ใหสถาบันผลิตครูปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิต
และฝกอบรมครูใหมีความรู ความเขาใจในเรือ่ งการเรียนรูต ลอดชีวติ และใหตระหนักถึงความ
จําเปนทีจ่ ะตองสงเสริมใหคนทุกคนไดเรียนรูต ลอดชีวติ และสามารถใหคาแนะนํ
ํ
าแกผเู รียนใน
การแสวงหาความรูไดอยางสะดวกและตอเนื่อง
5)! สรางมาตรการและกลไกที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหโอกาสสําหรับ
ทุกคนไดเขามาสูก ระบวนการเรียนรู ทัง้ ทีเ่ ปนความรูด า นวิชาการ ดานการประกอบอาชีพ และ
ความรูเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตในสังคมยุคขอมูลขาวสารอยางรูเทาทันสถานการณที่
เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศ
♦!ประชาชน /องคกรประชาคม /ภาคเอกชน
1)! จัดใหมีเวทีของชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธและความเปนเครือขายการ
แลกเปลี่ยนประสบการณทั้งที่เปนความสําเร็จและความลมเหลวทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ แลกเปลีย่ น
การเรียนรูซ ง่ึ กันและกัน
2)! ใหองคกรชุมชน องคกรอาสาสมัคร สนับสนุน เตรียมอุปกรณ ตลอดจน
การฝกอบรมและสรางบุคลากรเพือ่ เปนการกระตุน ใหเกิดการเรียนรูใ นบานและในชุมชนมากขึ้น
3)! สถานประกอบการภาคเอกชนสนั บ สนุ น ให มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ใน
ลักษณะการเรียนรูใ นงาน และการฝกอบรมเพือ่ เพิม่ ความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบใน
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งานที่สูงขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเพื่อใหบุคลากรทั่วไปไดรับ
การพัฒนาในลักษณะทีห่ มุนเวียนตอเนือ่ ง
4)! สงเสริมการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน เพือ่ ใหคนในชุมชนมีความรูแ ละมี
ทักษะในการประกอบอาชีพทีส่ อดคลองเหมาะสมกับสภาพชุมชน โดยดําเนินงานในรูปแบบ
ของหุน สวนทีป่ ฏิบตั งิ านรวมกัน
♦!องคกรอิสระและองคกรวิชาชีพ
1)! จัดการประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือระหวางภาครัฐกับผูแ ทนองคกร เชน องคกร
ลูกจาง และกลุม สหภาพเพือ่ พัฒนาเกณฑ /มาตรฐานขั้นตํ่าของความรู และทักษะฝมือตางๆ
เพื่อความสามารถในการประกอบอาชีพ ความกาวหนาในการทํางานและการเรียนรู รวมทัง้
สงเสริมและจัดบริการการเรียนรูใ นสถานประกอบการในชุมชนทองถิน่ อยางตอเนือ่ ง
2)! สงเสริมใหองคกรทางสังคมทุกฝาย เชน ครอบครัว ศาสนา สือ่ มวลชน เขา
มามีสวนรวมสรางและดําเนินงานเครือขายเพือ่ การเรียนรู ทัง้ ทีเ่ ปนความรูว ชิ าการ และความรู
ทั่วไป เพือ่ ประโยชนในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวติ รวมกัน
3)! สงเสริมการฝกอบรมทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมครัวเรือน และอุตสาหกรรมชุมชนที่มี
ความสอดคลองกับความพรอมและศักยภาพของแตละชุมชน

แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ 6 : การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูและการเรียนรูของ
คนและสังคมไทย

ในระยะเวลาที่ผานมา สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางมากจากปจจัยทั้งภายใน
และภายนอกรวมทั้งวัฒนธรรมใหมตางๆ แตเนือ่ งจากคนไทยยังไมสามารถเลือกรับและปรับ
ใชสิ่งตางๆ เหลานี้ รวมทั้งยังไมสามารถผลิตและพัฒนาความรูและการเรียนรูเ พือ่ สรางและ
พัฒนาฐานหลักทีเ่ ขมแข็งดานสังคมและวัฒนธรรมทีม่ อี ยูไ ด ทัง้ ๆ ทีป่ ระเทศไทยมีทนุ ในดานนีท้ ่ี
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มีคุณคาควรแกการศึกษาและเอื้อตอการพัฒนาประเทศอยูมาก เพื่อใหแนวนโยบายในการ
ดําเนินการขางตนเปนไปอยางมีคณ
ุ ภาพ จึงควรกําหนดเปาหมาย กรอบการดําเนินงาน และ
ยุทธศาสตรการดํ าเนินงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและการเรียนรูของ
คนไทยดังตอไปนี้

เปาหมาย
1)! เพิ่มสัดสวนการสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศจากภาครัฐ
ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของงบประมาณรายจายประจําป และเพิม่ ขึน้ ตามสมรรถนะทางดาน
เศรษฐกิจของประเทศ และความจําเปนเรงดวนในการวิจัยและพัฒนาเฉพาะเรื่อง โดยจัด
ระบบการจัดสรรอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2)! มีการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศาสตร ศาสนา ศิลปะ
วั ฒ นธรรม และมนุษยศาสตร ทั้งที่เปนการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยที่มุงการประยุกตใช
ประโยชนในบริบทของสังคมไทยมากขึน้
3)! มีบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในอัตราที่
ใกลเคียงกับที่มีในประเทศผูนําในระดับนานาชาติ

กรอบการดําเนินงาน
1)! กําหนดกลไกเชิงนโยบายดานการวิจยั และพัฒนาทีเ่ ขมแข็ง
2)! กําหนดใหการวิจยั และพัฒนาเปนสาระในหลักสูตรการเรียนรูอ ยางเหมาะสม
กับวัยของผูเ รียน
3)! สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางและพัฒนาความรูและ
การเรียนรูเพื่อประโยชนในการดํ าเนินชีวิต การประกอบอาชีพของคนไทย และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต
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4)! สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนานักวิจยั และพัฒนาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
♦!รัฐบาล
1) กําหนดนโยบายและเปาหมายโดยรวมดานการวิจยั และการพัฒนาของประเทศ
ใหเชื่อมโยงสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในการ
ดําเนินชีวติ การประกอบอาชีพ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
2) สรางระบบเครือขายความรวมมือกับองคกรตางๆ ในการสนับสนุนการศึกษา
และการวิจัยเพื่อความรูและการเรียนรูของคนไทยและการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน รวมทั้ง
ระบบฐานขอมูลประชาคมวิจัยที่มีขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผูวิจัยโดยเฉพาะสาขาวิชา
ที่ ส นใจและประสบการณทางดานวิจัย และการสังเคราะหผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
เผยแพรไวดว ย
3) กําหนดเปาหมายการสรางนักวิจยั พัฒนาทีพ่ งึ ประสงคทง้ั ในดานปริมาณ และ
คุณภาพ และกําหนดกระบวนการดําเนินงานเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายอยางชัดเจน
4) จัดใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการวิจัยและการพัฒนา และมีการจัดสรร
งบประมาณอยางเพียงพอใหกับสถานศึกษาและหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาว โดยมีการกํากับ ติดตามประสิทธิภาพในการใชงบประมาณเพือ่ การวิจยั และพัฒนา
อยางตอเนือ่ ง
5) สนับสนุนภาคเอกชนทัง้ จากในและตางประเทศในการลงทุนดานการวิจยั และ
พัฒนาในรูปแบบตางๆ เชน การใหเงินกูเ งือ่ นไขพิเศษ การลดหยอนดานภาษี การใหเงินสมทบ
หรือการจัดหาตลาดสําหรับการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ
6) สงเสริมการวิจยั และพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาสินคา
และบริการใหมๆ เพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ของประชาชน และใหมกี ารใชวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
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การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของสินคาที่มีฐานของภูมิปญญาทองถิน่ และภูมปิ ญ
 ญาไทย
เพือ่ เปนการสรางความเขมแข็งใหกบั ฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศอยางจริงจัง
7) จัดตัง้ สถาบันวิจยั เฉพาะทางเพือ่ ผลิตผลงานวิจยั และงานพัฒนาอยางมีคณ
ุ ภาพ
สรางความรูและการเรียนรูอยางเปนระบบ และใหมีการประเมินผลงานอยางจริงจัง เพื่อ
พิจารณาความคุม คากับเปาหมายและการลงทุนดังกลาว
8) กําหนดมาตรการทางกฎหมายเพือ่ ปองกันการนําความรูไ ปใชในทางทีผ่ ดิ รวมทัง้
สงเสริมใหประชาชนเกิดความสํานึกในจริยธรรมทางวิทยาศาสตร (Science Ethics)
♦!องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1)! สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาความรูและการเรียนรูในทุกดานอยาง
เหมาะสม เพือ่ นํามาใชหรือประยุกตใชในชีวติ ประจําวัน การประกอบอาชีพเพือ่ สรางรายได และ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน ทองถิน่
2)! สงเสริม สนับสนุนใหคนในชุมชน ทองถิ่นสามารถทํ าวิจัยเพื่อสรางความรู
จากฐานของภูมปิ ญ
 ญาความรูข องทองถิน่ และการแสวงหาความรวมมือทั้งทางดานวิชาการและ
เงินทุนสนับสนุนจากภายนอก เพือ่ เปนการตอยอดและเพิม่ พูนความรูข องทองถิน่ ทีม่ อี ยูเ ดิมให
กวางขวาง และนํามาใชประโยชนไดมากขึน้ กวาเดิม
3)! สนับสนุนใหมกี ารวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ โดยการสรางสรรค และ
ประยุกตใชภูมิปญญาความรูหรือทรัพยากรในทองถิ่น เพื่อเพิ่มรายไดของคนในชุมชน
♦!สถานศึกษา
1)! บูรณาการงานวิจัยและพัฒนากับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสราง
นักวิจัย รวมทัง้ การฝกนักวิจยั หลังปริญญาเอก
2)! ดําเนินงานวิจยั และพัฒนาเชิงสรางสรรค และถือเปนพันธกิจในการชวยสราง
นักวิจยั ฝกหัด หรือการฝกอบรมครู คณาจารยใหมคี วามรู ความสามารถในการวิจยั เพือ่
พัฒนาการเรียนรู และใชการเรียนการสอนเปนฐานของการทําการวิจยั
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3)! ดําเนินการวิจยั เกีย่ วกับศาสนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ทัง้ ดานเนือ้ หา
และการปฏิบัติ เพือ่ เปนแนวทางในการนําไปใชหรือประยุกตใชประโยชนในชีวติ ประจําวันของ
คนไทย และการจรรโลงความสงบสุขและสันติภาพของสังคมไทยและสังคมโลก
4)! ดําเนินการวิจยั ทางดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญาของไทยใหมคี ณ
ุ คา
มีความเปนเอกลักษณ สรางศักยภาพในการนํ าทรัพยากรธรรมชาติมาทํ าใหเกิดมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจควบคูไ ปกับมูลคาทางสังคมและจิตใจ รวมทัง้ เพิม่ ขีดความสามารถของการแขงขัน
ในระดับสากล
5)! ดํ าเนิ นการวิจัยเพื่อพัฒนาความรูและการเรียนรูทั้งดานเนื้อหาสาระและ
กระบวนการของสังคมและธรรมชาติเพือ่ ความอยูด มี สี ขุ อยางยัง่ ยืนของชีวติ แตละทองถิน่ และ
สามารถประยุกตใชเพือ่ ประโยชนในการพิทกั ษธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และการพัฒนาทาง
นิเวศนทย่ี ง่ั ยืนได
6)! ดําเนินการวิจยั ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการกีฬาและสุขภาพเพือ่ นําความรู
มาประยุกตใชประโยชนในการพัฒนาการพลศึกษาและการกีฬาของประเทศ
7)! ดําเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัด
การศึกษาสํ าหรับกลุมผูมีความตองการทางการศึกษาเปนพิเศษ รวมทั้งดานการผลิตการ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใชประโยชนสําหรับการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
♦!ประชาชน /องคกรประชาคม /ภาคเอกชน
1)! สนับสนุนและรวมดํ าเนินงานวิจัยและพัฒนาที่สอดคลองกับสิ่งที่ชุมชนมี
ความได เ ปรี ย บทั้ ง ในด า นทรั พยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ เพื่อนํ ามาใชประโยชนในการ
ดํ าเนินชีวติ ของชุมชน และเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของสินคา สามารถสรางรายได
ทีม่ นั่ คงใหแกทกุ คนในชุมชน และเปนฐานรากทีเ่ ขมแข็งและมีคณ
ุ ภาพของเศรษฐกิจประเทศโดยรวม
ตอไป
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♦!องคกรอิสระและองคกรวิชาชีพ
1)! สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดประชาคมวิจยั อยางกวางขวาง เชือ่ มโยงกันตัง้ แต
ระดับชุมชนทองถิน่ จนถึงระดับประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมเพือ่ ใหความรู ขอมูลขาวสารดาน
การวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อสรางเสริมความรู ความเขาใจและวิทยาการที่กาวหนา
ตางๆ และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชมุ ชน
2)! สงเสริมใหภาคธุรกิจเอกชนสนับสนุนทัง้ ในดานทุนและเทคโนโลยีแกประชาชน
ในทองถิน่ และเปนศูนยกลางเพือ่ เชือ่ มโยงเครือขายภาคการผลิตระดับชุมชน กับระดับภาคและ
ระดับประเทศ โดยคํานึงถึงมาตรฐานของสินคาและผลิตภัณฑประกอบกับความไดเปรียบของชุมชน
เปนสําคัญ
3)! สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตและใชผลิตภัณฑทไ่ี มทาลายและไม
ํ
กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม มีความเหมาะสมกับสภาวะทองถิน่ โดยมีการรับรองมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ
แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ 7 : การสรางสรรค ประยุกตใช และเผยแพรความรู
และการเรี ย นรู  เพื่ อ สร า งสั ง คมคุ ณ ธรรม
ภูมปิ ญ
 ญาและการเรียนรู
การพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศจํ าเปนที่จะตองมีการแสวงหา สรางสรรค
ประยุกตใช และเผยแพรความรูแ ละการเรียนรู เพือ่ ใหสามารถนําความรูท ไ่ี ดไปใชประโยชนได
อยางถูกตอง เหมาะสม และแพรหลาย ดังนัน้ เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน และยุทธศาสตร
การดําเนินงานในแนวนโยบายขางตนควรกําหนดดังตอไปนี้

เปาหมาย
1)! มีการพัฒนาความรูแ ละการเรียนรูใ หมๆ ทีส่ อดคลองกับบริบทของสังคมไทย
2)! มีการใชความรูเ ปนฐานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนไทย
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3) มีการใชความรูเ ปนฐานในการพัฒนาในทุกภาคการผลิต เพือ่ สรางมูลคาเพิม่
ของสินคาและผลิตภัณฑที่นามาสู
ํ
ร ายไดทเ่ี พิม่ ขึน้ ของคนไทย

กรอบการดําเนินงาน
1)! สงเสริมใหเกิดการสรางสรรคความรูใ หมๆ ทัง้ จากภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีม่ อี ยูเ ดิม
และจากฐานความรูดานนวัตกรรมตางๆ เพื่อนํามาใชประโยชนในการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
ประเทศ
2)! สนั บ สนุ น ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นและประยุ ก ต ค วามรู  ใ ห ส ามารถนํ ามาใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสมและทันตอการเปลีย่ นแปลง
3)! สนับสนุนใหมกี ารใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการแสวงหา สรางสรรค รับ ใช
และเผยแพรความรู

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
♦!รัฐบาล
1)! สงเสริมใหมีการสรางสรรคความรูทั้งที่เปนความรูพื้นฐาน ความรูท ส่ี ามารถ
ใชรวมกันไดอยางเหมาะสมกับสภาพและเงื่อนไขของประเทศ และความรูใ นทองถิ่น รวมทั้ง
การสรางฐานความรูของประเทศจากการปฏิบัติงานรวมกับผูนําในดานนวัตกรรมตางๆ จาก
การพยายามเขาถึงความรูทางเทคนิคใหมๆ จากผู  ผ ลิ ต โดยการจ า ยค า ใบอนุ ญ าตให ใ ช
เทคโนโลยี และจากการจูงใจใหผูมีความรูกลับมาทํางานในประเทศ
2)! กําหนดมาตรการในการระดม สรางสรรคและแลกเปลีย่ นความรูแ ละการเรียนรู
จากผูม คี วามรูใ นตางประเทศบนฐานแหงความเทาเทียมและยอมรับซึ่งกันและกัน และจากผูมี
ความรูใ นประเทศ เพือ่ รวมความสามารถรวมเปนคลังสมอง และคลังปญญาของประเทศ
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3)! กําหนดนโยบาย แผนงานและโครงการในการระดมทรัพยากรดานการศึกษา
เพื่อสรางโครงสรางพืน้ ฐานทางการศึกษาใหขยายกวางและทัว่ ถึง เปนเครือขายแหงการเรียนรู
กอใหเกิดการหลอหลอมการเรียนรูทางสังคม และสรางบรรยากาศของการเรียนรูใหเกิด
ลักษณะของสังคมคุณธรรม ภูมปิ ญ
 ญา และการเรียนรูข น้ึ ในประเทศ
4)! ปรับปรุงกฎหมายและสถาบันเพือ่ การบริหารและจัดการทรัพยสนิ ทางปญญา
เพื่อเปนกลไกรองรับการพิทกั ษคมุ ครอง การใชประโยชน และการพัฒนาตอยอดทรัพยสนิ ทาง
ปญญาใหเกิดประโยชนตอประเทศในระยะยาว และเพื่อสรางแรงจูงใจในการสรางสรรค
ความรูใ หมากขึน้
5)! เพิม่ ความสามารถในการเรียนรู แสวงหาความรู รับ และปรับใชความรูข อง
ประชาชนใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตโดยการเพิ่มโอกาสในการเรียนรูทุกระดับของประชาชน
การศึกษาและดูงาน การเขารวมประชุมของสมาคมวิชาชีพตางๆ รวมทัง้ ความสามารถในการ
นําความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวติ ประจําวันและการประกอบอาชีพ
♦!องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) สรางฐานขอมูลระดับทองถิน่ ทีม่ กี ารปรับปรุงขอมูลอยางถูกตอง ทันสมัย และ
ใหทุกคนมีความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงขอมูล เพื่อเปนฐานในการสรางสรรคและ
แลกเปลีย่ นความรูแ ละการเรียนรูร ว มกัน
2)
สรางความรวมมือในระดับทองถิน่ เพือ่ สรางสรรคและแลกเปลีย่ นความรูท ่ี
สามารถใชประโยชนรว มกัน รวมทัง้ สนับสนุนใหมกี ารถายทอดความรูด งั กลาวสูช มุ ชนทองถิน่
เพื่อเพิ่มรายไดและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ
♦!สถานศึกษา
1)! ทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูในชุมชนหรือคลังความรูที่สอดคลองกับสภาพของ
ทรัพยากรและสังคมไทย พรอมจะแลกเปลีย่ นและพัฒนารวมกับชุมชนอยูเ สมอ รวมทัง้ การให
ขาวสารขอมูลตางๆ ทัง้ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม
ของชุมชน และปจจัยซึง่ กอประโยชนตอ การประกอบอาชีพของคนในชุมชนและการดําเนินชีวติ
อยูในสังคมอยางปกติสุข
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2)! สรางความตระหนักใหครู คณาจารย และผูเ รียนไดพฒ
ั นาตนเองอยางตอเนือ่ ง
รวมทั้งใหความสํ าคัญกับการเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยีตางๆ โดยรูจ กั เลือกสรรและใชสื่ออยาง
เหมาะสมกับสังคมไทย
3) รวมกับองคกรประชาคมในทองถิน่ คนหาความรู แหลงเรียนรู และศักยภาพ
ของชุมชน เพือ่ เปนแนวทางในการสนับสนุนและสงเสริมใหสามารถนํามาใชประโยชนไดอยาง
เหมาะสม โดยมีการจัดระบบเพือ่ ดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพ
♦!ประชาชน /องคกรประชาคม /ภาคเอกชน
1)! องคกรประชาคมตองสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูในชุมชนรูปแบบตางๆ ที่
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพื่อการเก็บ รวบรวม สะสม พัฒนา แลกเปลี่ยนขอมูล
รวมทั้งการสรางความรูและการเรียนรูเพิ่มเติม ซึ่งจะนําไปสูก ารพัฒนาและการแกไขปญหา
รวมกันของชุมชน
2)! พยายามสรางความรูขึ้นเองในทองถิ่น หรือนําความรูจากที่อื่นมาพัฒนาให
เหมาะสม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหทุกคนมีสวนรวมและมีความรูส กึ เปนเจาของความรู
เพื่อการใชประโยชนรว มกัน และทําใหมคี วามเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะนําความรูน น้ั ไปใชประโยชนตอ ไป
3)! รวมกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการสรางสรรคความรู
หรือประยุกตใชความรู เพื่อนําขอคิดเห็นมาเปนแนวทางในการปรับปรุงเพื่อการใชประโยชน
ไดอยางสอดคลองกับความตองการของทองถิน่ และชุมชน
♦!องคกรอิสระและองคกรวิชาชีพ
1)! สนับสนุนการถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูระหวางคนใน
ชุมชน ทองถิน่ และระหวางองคกรชุมชนทองถิน่ ในรูปแบบตางๆ โดยเนนการใชประโยชนจาก
ภูมิปญญาทองถิน่ ทีม่ อี ยู และมีการรับรองมาตรฐานของการเรียนรูด งั กลาว
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วัตถุประสงค 3 :

พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม เพื่อเปนฐาน
ในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม
ภูมปิ ญ
 ญาและการเรียนรู

แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ 8 : การสงเสริมและสรางสรรคทุนทางสังคม วัฒนธรรม
ธรรมชาติ และสิ่ ง แวดลอม บนฐานของศาสนา
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ /ไทย

การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กอใหเกิดผลกระทบตอสังคม
และวัฒนธรรมทุกระดับ ประเทศไทยจึงตองมีการสงเสริม พัฒนา และสรางสรรคทนุ ทางสังคม
วัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีอยูนี้เพื่อมิใหสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย ควบคูไปกับการ
สรางสรรคเพื่อเพิ่มคุณคาจิตใจ และการสรางมูลคาเพิม่ ทางเศรษฐกิจเพือ่ การแขงขันในโลก
อยางมีศักดิ์ศรีและเปนอิสระ ดวยกระบวนการบูรณาการมิติตางๆ ดังกลาวเขาดวยกันอยาง
เปนระบบโดยกําหนดเปาหมาย กรอบการดําเนินงาน และยุทธศาสตรการดําเนินงาน ดังนี้

เปาหมาย
1)! สถาบันในสังคมทุกสถาบันสามารถทํ าหนาที่เปนภูมิคุมกัน พัฒนาจิตใจ
และคุณภาพชีวิตที่ดีงามและมีความสุขของคนและสังคมไทยไดตลอดไป
2)! มีการฟน ฟู พัฒนา และสรางสรรคพฤติกรรมของคนและสิ่งแวดลอมรอบตัว
ใหเกิดความดีงามเพื่อประโยชนในการพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวติ ทีด่ งี ามและมีความสุขของ
คนและสังคมไทย
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กรอบการดําเนินงาน
1)! ส ง เสริ ม การดํ าเนิ น งานด า นศาสนาเพื่ อ นํ าไปสูความสุขและความดีงาม
ของสังคมไทยและสันติสุขของโลก
2)! พัฒนา สงเสริม และสรางสรรคความรูและการเรียนรูดานศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิน่ /ไทย และทําความเขาใจเชือ่ มโยงกับภูมปิ ญ
 ญาสากล
3)! สงเสริมดานศิลปวัฒนธรรม
4)! สงเสริมดานสังคมวัฒนธรรม
!

5) สงเสริมการพลศึกษา นันทนาการและการกีฬา

6) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามรู ความสามารถดานศิลปะและวัฒนธรรม โดย
เฉพาะในสาขาวิชาทีข่ าดแคลน รวมทัง้ สงเสริมพัฒนาศิลปน

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
♦!รัฐบาล
1)! กําหนดนโยบายที่ชัดเจนเพื่อใหความอุปถัมภและคุมครองพุทธศาสนาและ
ศาสนาอื่นซึ่งทางราชการใหการรับรอง ดํ าเนินการใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา
และการเผยแผพุทธศาสนาของโลก และสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวาง
ศาสนิกชนของทุกศาสนาเพือ่ ใหสามารถดํารงตน มีวิถีชีวิตอยูในสังคมไทยไดอยางมีความสุข
อันจะนําไปสูสันติภาพของสังคมโลก
2) สงเสริมการดํ าเนินงานขององคกรการบริหารและการปกครองของแตละ
ศาสนาใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการปกครอง การศาสนศึกษา
การใหการสงเคราะหทางการศึกษาแกศาสนิกชน การเผยแผศาสนธรรม การบริหารอาคาร
สถานที่และการใหการสงเคราะหทั่วไปแกประชาชน อยางสอดคลอง เหมาะสมกับความ
ตองการและวิถชี วี ติ ของศาสนิกชน รวมทัง้ สงเสริมใหมกี ารพัฒนาบุคลากรทางศาสนาทัง้ ระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติเพื่อใหมีความรู ความสามารถ ในการบริหารและการจัดการงาน
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ศาสนาทุกดานเพื่อใหองคกรและสถาบันศาสนาเปนศูนยกลางการพัฒนาจิตใจของคนและ
สังคมไทยใหยดึ มัน่ อยูใ นความดีงาม ความถูกตอง และความซือ่ สัตยสจุ ริตไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
3) สงเสริมใหมีการพัฒนาโครงสรางของหลักสูตรดานพุทธศาสนาและศาสนา
อื่นที่ทางการรับรองสําหรับบุคลากรทางศาสนา ทัง้ ในสวนทีเ่ ปนเนือ้ หาสาระของหลักธรรมและ
การฝกปฏิบัติ รวมทัง้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลอยางสอดคลอง
และเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบนั
4) จัดใหมีการพัฒนาศาสนบุคคล ไดแก พระสงฆ ผูน ําศาสนา และนักบวช
ครู คณาจารย ครอบครัว ผูน าชุ
ํ มชน และผูน าสถาบั
ํ
นสังคมอืน่ ในการเผยแผ สั่งสอน อบรมหลัก
ศาสนธรรม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหสามารถทํ าหนาที่เปนผูนํ าในการถายทอด
ศาสนธรรมและพัฒนาจิตใจไดอยางแทจริง
5) สงเสริม สนับสนุนใหศาสนสถานของพุทธศาสนา และศาสนาอืน่ ทีท่ างราชการให
การรับรองเปนแหลงเรียนรูท างศาสนาและพัฒนาจิตใจทีส่ ําคัญของเยาวชน ศาสนิกชน และ
คนไทยทุกคน เชน สงเสริมวัด มัสยิด โบสถทกุ แหงใหเปนศูนยกลางการเผยแผศาสนธรรม และ
การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันหยุดราชการ และวันสํ าคัญทางศาสนา โดยใหมีการเผยแผ
ศาสนธรรมสูประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลั กธรรมของศาสนา สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวติ เพือ่ ใหเปนคนทีส่ มบูรณทง้ั
รางกาย จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม มีวฒ
ั นธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข สงผลตอสันติสุขในสังคมและประเทศชาติ
6) จัดใหมีหนวยงานกลางหรือศูนยสงเสริมดานการวิจัย และการดําเนินงาน
ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพือ่ รวบรวม ศึกษา คนควา วิจยั และเผยแพรความรู
และการเรียนรูดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
7) กําหนดนโยบาย แผน แผนงานและโครงการสนับสนุนการพัฒนาดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญาไทยทุกสาขา และใหมกี ารเผยแพร ประชาสัมพันธถงึ คุณคาและ
ความสําคัญของ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญาทองถิน่ / ไทยออกไปสูป ระชาคมโลก รวมทัง้ การ
สรางความรู ความเขาใจและความซาบซึ้งในความหลากหลายของศิลปะ วัฒนธรรมอื่นๆ
ทั่ วโลกใหกบั ประชาชนไทยเพือ่ สรางเสริมคานิยมสุนทรียภาพ
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8) สงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
งานศิลปะและวัฒนธรรมอยางเปนเครือขาย เชือ่ มโยงกันอยางเปนระบบตัง้ แตระดับทองถิน่
ระดับประเทศ จนถึงระดับโลก รวมทัง้ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานศิลปะและวัฒนธรรม
9) สนับสนุนใหองคกรเอกชนและชุมชนจัดกิจกรรมเพือ่ ยกยองเชิดชูเกียรติ และ
เผยแพรเกียรติภูมิของบุคลากรทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งศิลปนทีส่ รางผลงานดีเดนเพือ่
สรางกําลังใจในการสรางสรรคผลงานทีม่ คี ณ
ุ คาตอ ไป
10) สนับสนุนกิจกรรมที่ใชความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมความ
สัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางประเทศทัว่ โลก และเพือ่ การอาชีพบนฐานของเอกลักษณไทย
11)! สงเสริมการศึกษาเกีย่ วกับความรูแ ละการเรียนรูด า นศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น /ไทย รวมทั้งสนับสนุนใหมีการเผยแพรและแลกเปลี่ยนงานดานศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ / ไทยในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เพือ่ ใหบคุ ลากร นักวิชาการ
อาสาสมัครและผูที่สนใจเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาเทคนิคตางๆ มาปรับใชกับงานทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
12)! สนับสนุนใหมีการจัดบริการดานพลศึกษาและการกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยจัด
ใหมีสถานที่เลนกีฬาสําหรับประชาชนอยางทั่วถึงเพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสและสถานที่ออก
กําลังเพือ่ ใหมสี ขุ ภาพสมบูรณทง้ั รางกายและจิตใจ รวมทั้งเพื่อสรางความสามัคคี ความมีน้ําใจ
เปนนักกีฬา และความเอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน
13)! สงเสริมการศึกษาวิทยาศาสตรการกีฬาอยางจริงจังเพื่อพัฒนาการกีฬาใหมี
มาตรฐานสูงขึน้ สามารถประกอบเปนวิชาชีพไดตอ ไป
♦!องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1)! จัดใหมแี ผนงานและโครงการสงเสริมสถาบันศาสนา และใหประชาชนในชุมชน
เรียนรูศาสนธรรมและระบบวิถีชีวิตของตน เห็นความสําคัญและประโยชนของการมีหลักธรรม
ประจําใจ
2)! จัดใหมีแผนและโครงการสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดเห็นความสําคัญ
ของศิลปะ วัฒนธรรม มรดกทางดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น /ไทย เพือ่ นํา
ไปสูการสืบสานและสรางสรรคไดตอไป
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3)! จัดใหมเี วทีประชาคมเพือ่ รับฟงความคิดเห็น สรางกระบวนการเรียนรู การมี
สวนรวมคิดรวมทําในการทํานุบํารุง รักษา และอนุรักษมรดกดานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
4)! จัดระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มี
ความโปรงใส ตรวจสอบได โดยเฉพาะอยางยิง่ การใหความรู เผยแพรขอ มูลขาวสาร และเพิม่ ขีด
ความสามารถใหแกประชาชน ชุมชน ทองถิน่ ไดตระหนักถึงภาระหนาทีใ่ นการรับผิดชอบและ
รวมปกปองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม รวมทัง้ มีความรูแ ละเขาใจวิธกี ารทีจ่ ะใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน ประหยัดและคุมคา
♦!สถานศึกษา
1)! สถานศึกษาของศาสนาตองพัฒนาศาสนบุคคลใหมีความรูความเขาใจใน
ศาสนธรรมอยางถองแท สามารถเผยแผศาสนธรรมทีเ่ ปนแกนแทไดอยางมีคณ
ุ ภาพ และสามารถเปน
ผูนาทางความคิ
ํ
ด คุณธรรม จริยธรรมของคนและสังคมไทยได
2)! สถานศึกษา สถาบันศาสนา และองคกรทีเ่ กีย่ วของรวมกันจัดทําคําสอนที่
เปนแกนแทของศาสนธรรมดวยภาษาไทยเพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปสามารถเขาใจไดงายและ
สามารถนําไปใชประโยชนในชีวติ ประจําวันได
3)! สถานศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรมจัดการเรียนการสอนดานศิลปะและ
วัฒนธรรมในรูปแบบทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสาขาทีข่ าดแคลน เพือ่ สรางบุคลากรที่
มีความรู ความเชีย่ วชาญเปนการเฉพาะดานศิลปะและวัฒนธรรม
4) สถานศึ ก ษาด า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมจั ด ฝ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากร
นั กวิชาการ และอาสาสมัครทางดานศิลปะและวัฒนธรรมใหมีความรู ความสามารถในการ
สรางสรรค ฟนฟู พัฒนา และอนุรักษงานดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อความภาคภูมิใจ
ร ว มกั น ของมนุ ษ ยชาติ ต  อ ไป และจั ด ให มี เ วที เ พื่ อ เผยแพร ผ ลงานต า งๆ เพื่ อ สร า งเสริ ม
สุนทรียภาพในจิตใจของคนไทยและความภูมใิ จในคุณคาความงามของศิลปะ วัฒนธรรมของไทย
5) จัดเก็บขอมูลสถิติ เพื่อพัฒนาฐานขอมูลระดับทองถิน่ เกีย่ วกับศักยภาพดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เพื่อเปนแนวทางสงเสริม
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การบริ ห ารและการจั ด การให ค งอยู  เ ป น ความภู มิ ใ จของทุกคนในชาติและสรางมูล คาทาง
เศรษฐกิจในสวนทีท่ อ งถิน่ มีความไดเปรียบทัง้ ปจจัยการผลิตและภูมปิ ญ
 ญาความรู
♦!ประชาชน /องคกรประชาคม /ภาคเอกชน
1)! บิดา มารดา และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทําหนาทีอ่ บรมสัง่ สอนศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ตามระบบวิถชี วี ติ ทีด่ งี ามของคนไทยแกเยาวชน
และประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางแกบุตรหลาน เยาวชน ผูเ รียน และประชาชนทัว่ ไป เพือ่ ให
สถาบันครอบครัวสามารถเปนภูมคิ มุ กันทีแ่ ข็งแกรงของคนและสังคมไทยไดตลอดไป
2) บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นจัดหรือรวมจัดการศึกษา จัดใหมี
กิจกรรมฝกอบรม เขารวมรับการฝกอบรม และสงบุตรหลานเขารับการฝกอบรมทางศาสนธรรม
เพื่อการพัฒนาจิตใจอยางตอเนื่อง รวมทั้งรวมสนั บ สนุ นและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ศาสนา เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค และคานิยมอันดีงาม
ของไทย
3) องคกรประชาคมรวมมือกับองคการบริหารและปกครองของศาสนา รวมติดตาม
ตรวจสอบผูสอนและผูเผยแพรศาสนาตางๆ เพื่อใหการคุมครอง ศาสนธรรม และเพื่อปองกัน
คํ าสอนที่ผิดเพี้ยนกอใหเกิดความสับสนแกประชาชน และขจัดการเผยแพรศาสนาในเชิง
พาณิชย
4) องคกรประชาคมควรรวมมือกับภาครัฐในการทํานุบารุ
ํ ง รักษา และ พัฒนา
ศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหลงโบราณคดี และมรดกทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมตางๆ ใหคงอยูเ ปนสมบัตเิ พือ่ ความภาคภูมใิ จรวมกันของคนไทยและมนุษยชาติ
5) ประชาชนและองคกรประชาคมในทองถิน่ มีความรู ความเขาใจ ชวยสงเสริม
อนุรักษ และฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ พรอมทัง้ การบริหารและการจัดการสิง่ แวดลอมอยางเปน
รูปธรรม เพือ่ ใหเกิดประโยชนแกประชาชนและชุมชน และใหเปนประโยชนสาหรั
ํ บการพัฒนา
ประเทศในระยะยาวตอไปดวย
6) สื่อมวลชนทุกแขนงใหความสํ าคัญและถือเปนหนาที่ใหความรูเผยแผและ
สงเสริมศาสนธรรม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามแกประชาชน ทํ านุบํ ารุง รักษา และ
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พั ฒนาศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหลงโบราณคดี และมรดกทางศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และการเชิดชูเอกลักษณ คานิยมทีด่ งี ามของไทย รวมทัง้ การ
เสริมสรางคานิยมสุนทรียภาพของคนไทยอยางตอเนื่องและจริงจัง สือ่ มวลชนทุกประเภทตอง
ถือเปนหนาที่สําคัญที่จะตองรณรงคและใหความรูเพื่อปรับเปลี่ยนจิตสํานึกและพฤติกรรมของ
ทุกคนใหตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมรวมอนุรกั ษและพัฒนา
สภาพแวดลอมของชาติใหคงความอุดมสมบูรณและสวยงามตลอดไป
♦!องคกรอิสระและองคกรวิชาชีพ
1)! พั ฒ นามาตรฐานวิ ช าชี พ ด า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให เ ป น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
ทัดเทียมวิชาชีพอืน่ ในขณะเดียวกันก็มงุ สรางเสริมคานิยมสุนทรียภาพใหเกิดขึน้ เพือ่ ความสุข
และความงามในจิตใจ
2)! องคกรศาสนาและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการดานศาสนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดใหมีการกระจายอํานาจใหคณะสงฆภาค/
จังหวัด/ อําเภอและวัดรวมจัดหรือจัดการศึกษาปริยตั ธิ รรม แผนกธรรม-บาลี และสายสามัญ มี
การพัฒนาหลักสูตรธรรมะแกนกลางที่ศาสนทายาทหรือบุคลากรทางศาสนาตองเรียนเพื่อ
ประโยชนในการเผยแผศาสนธรรมและสืบทอดศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3)! องคกรศาสนากับชุมชนรวมพัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรของศาสนาให
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาการศาสนา และเพื่ อ ให ศ าสนสถานทุ ก แห ง ได รั บ การ
สนับสนุนดานทรัพยากรอยางเทาเทียมกัน และใหสามารถทําหนาที่ในการเผยแผศาสนธรรม
และการทํานุบํารุงศาสนาไดอยางถูกตอง
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แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ 9 :

การจํากัด ลด ขจัดปญหาทางโครงสรางทีก่ อ ใหเกิด
และ / หรือคงไวซึ่งความยากจน ขัดสน ดอยทัง้
โอกาสและศักดิ์ศรีของคนและสังคมไทย เพื่อสราง
ความเปนธรรมในสังคม

ความยากจน ขัดสน ดอยโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการฝกอบรม
ในรูปแบบตางๆ นัน้ ยังเปนปญหาหลักทีเ่ ปนอุปสรรคสําคัญตอการจัดการศึกษาอยางเสมอภาค
และทั่วถึง ดังนั้น เพือ่ ใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคทีจ่ ะพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพ หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยางมีความสุขตามสมควร
รวมทัง้ สามารถมีสว นรวมในการบริหารและการจัดการกิจกรรมสาธารณะทีม่ ผี ลกระทบตอตนเอง
ชุมชนและทองถิน่ จึงควรกําหนดเปาหมาย กรอบการดําเนินงาน และยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ไวดังตอไปนี้

เปาหมาย
1)! ประชากรในวัยเรียนโดยเฉพาะผูดอยโอกาส ซึ่งครอบคลุมถึงกลุมผูยากไร
ผูอยูหางไกลที่เสียเปรียบ ผูอยูในกลุมเสี่ยง ผูพิการและทุพพลภาพ ทั้งที่อยูในเมืองและ
ชนบทมีโอกาสไดรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสิบสองปในรูปแบบทีห่ ลากหลายทีจ่ ดั อยางมีคณ
ุ ภาพ
และทัว่ ถึง
2)! ประชากรผูดอยโอกาสทุกกลุมมีโอกาสในการเขาถึงและไดรับการบริการทาง
การศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพทีจ่ ดั อยางทัว่ ถึงและเปนธรรม
3)! มีการบริหารและจัดการศึกษาที่เปนอิสระ สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและชุมชนอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
ํ
4)! ประชาชน ชุ ม ชน องคกรประชาคมมีความเขมแข็ง สามารถรวมคิด
รวมตัดสินใจกํ ากับ ดูแล ตรวจสอบ ตลอดจนสนับสนุนการดํ าเนินกิจกรรมสาธารณะที่มี
ผลกระทบตอชุมชนและทองถิน่ โดยรวม
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กรอบการดําเนินงาน
1)! ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเพิ่ ม โอกาสในการเข า ถึ ง การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สิ บสองปอยางมีคุณภาพของผูดอยโอกาสกลุมตางๆ
2) ปฏิ รู ป ระบบงบประมาณเพื่ อ สร า งความเป น ธรรมทางการศึ ก ษาอย า งมี
ประสิทธิภาพ และใหถอื วาการศึกษาเปนการลงทุนทีจ่ ะชวยแกปญ
 หาความยากจน
3) ปฏิรปู โครงสรางการบริหารและการจัดการศึกษาเพือ่ สรางความหลากหลายใน
การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาตั้งแตปงบประมาณ 2545 เปนตนไป
4) ใชมาตรการทางการศึกษาเปนเครื่องมือในการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ฐานรากของสังคมเพือ่ ขจัดความยากจน

ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
♦!รัฐบาล
1)! แกไขและปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติตางๆ เพือ่ จัดหลักสูตรการ
ศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย และเหมาะสมกั บ ผู  ด  อ ยโอกาสและผู  อ ยู  ใ นภาวะยากลํ าบากกลุ  ม
ตางๆ รวมทั้งจัดสิ่งอํ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลือทางการศึกษา เชน
ใหคปู องการศึกษา จัดทีพ่ กั ระหวางเรียน จัดอาหารและกองทุนใหกยู มื เปนตน ทัง้ นี้ เพือ่ การ
เขาถึงบริการการศึกษาและใหสามารถศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น หรือสามารถ
ประกอบสัมมาชีพ มีรายไดและพึ่งตนเองไดในอนาคต
2)! กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนในการเขาถึง
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจายของผูดอยโอกาสและผูอยูในภาวะยากลําบาก
กลุมตางๆ รวมทั้งการประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการและการดํ าเนิ นงานรวมกันอยาง
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เปนสหวิชาชีพกับผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เชน นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด นักสังคม
สงเคราะห เปนตน เพือ่ ใหสามารถจัดการศึกษาสําหรับกลุมบุคคลเหลานี้ไดอยางมีคุณภาพ
3)! จัดสรรงบประมาณการศึกษาสําหรับผูด อ ยโอกาสและผูอ ยูใ นภาวะยากลําบาก
กลุม ตางๆ เพิม่ เติมจากคาใชจา ยตอหัวของนักเรียนในแตละระดับการศึกษาตามทีก่ าหนด
ํ
เพือ่ ให
บุคคล ชุมชน และองคกรตางๆ สามารถจัดเตรียมสภาพแวดลอม สื่อ และอุปกรณการเรียน
การสอนทีจ่ าเป
ํ นสําหรับการศึกษาพิเศษใหเพียงพอและเหมาะสม
4)! กํ าหนดเกณฑ ก ารจั ด สรรงบประมาณสํ าหรั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให
เหมาะสม เปนธรรม และมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยจะตองคํานึงถึงสภาพปญหาและความ
ตองการของทองถิ่นและบุคคลกลุมตางๆ ทีม่ คี วามตองการทางการศึกษาไมเหมือนกัน และมี
เกณฑในการจัดสรรงบประมาณเพื่ อ การศึกษาเปนพิเศษใหแกกลุมผูดอยโอกาส ผูอยูใน
สภาวะยากลํ าบาก และกลุมเสี่ยง เชน การใหทุนการศึกษากับกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง
การใหสนิ เชือ่ เพือ่ การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนตน
5)! กํ าหนดเกณฑในการมีสวนรวมดานคาใชจายในการศึกษาที่สะทอนตนทุน
การผลิตที่แทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ไดรับอัตราผลตอบแทนสวน
บุคคลคอนขางสูง
6)! กําหนดใหมีแผนปฏิบัติการที่กําหนดเปาหมายและการดําเนินงานในแตละ
ชวงเวลาอยางชัดเจนเพื่อใหมีการกระจายอํ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาไปยัง
สถานศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไปตาม
หลักการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน รวมทัง้ สนับสนุนและสงเสริมทัง้ ในดานวิชาการ
และงบประมาณเพื่อใหมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารไดอยางจริงจัง
7) ดําเนินการถายโอนภารกิจดานการจัดการศึกษาไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสถานศึกษาใหไดตามที่กฎหมายกําหนด และไดตามมาตรฐานการศึกษาตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ รวมทั้งใหสอดคลองและเปนไปตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และ
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ประกอบกับความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทและแตละแหงตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินความ
พรอมที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกําหนด
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8) สนับสนุนและเสริมสรางสมรรถนะขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ รองรับ
การถายโอน การเปลีย่ นผานภารกิจดานการจัดการศึกษา และการบริหารและการจัดการดาน
งบประมาณเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ และสงเสริมใหมี
การเรียนรู แลกเปลีย่ นประสบการณระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดวยกันเอง ตลอดจนการ
รวมตัวกันเปนเครือขายเพื่อพัฒนาความรูและเรียนรูรวมกันเพือ่ ใหสามารถดําเนินงานตามภาระ
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาไดอยางมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
9) ใหความชวยเหลือสนับสนุน ใหคาแนะนํ
ํ
าและคําปรึกษา จัดฝกอบรมทั้งดาน
วิชาการและดานเทคนิค รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสามารถดําเนินงานตามภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาไดอยางมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของประชาชน
ในชุมชนทองถิน่
10) กํ าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยางสอดคลองเหมาะสมกับภารกิจดานการจัดการศึกษา โดยจัดระบบ
และกลไกการดําเนินงานทีส่ นับสนุนและเปดโอกาสใหประชาชนและภาคประชาสังคมทีเ่ ปนตัวแทน
ของชุมชนทองถิน่ มีสว นรวมในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานจัด
การศึกษาและการบริหารและการจัดการงบประมาณและรายไดอยางจริงจัง เพือ่ ใหองคกรปก
ครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและประสิทธิภาพสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในชุมชนทองถิน่
11) สงเสริมเครือขายการเรียนรูข ององคกรชุมชนใหเขมแข็ง เพือ่ รวมคิด รวมทํา รวม
แกไขปญหาในชุมชนทองถิน่ ควบคูไ ปกับการสรางความมัน่ คงดานอาชีพและการเพิม่ รายได เชน
การรวมกลุม อาชีพสรางผลิตภัณฑทม่ี มี ลู คาเพิม่ จากการใชภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ หรือผลิตภัณฑที่
ทองถิน่ มีความไดเปรียบทางดานปจจัยตนทุนการผลิต และภูมปิ ญ
 ญาความรู
♦!องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1)! กําหนดแผนงานและโครงการเพือ่ ดําเนินการถายโอน การเปลีย่ นผานภารกิจ
การจัดการศึกษาใหไดตามเปาหมายและแนวทางดังกําหนดตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ และแผนการกระจายอํานาจใหแก
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการกํ าหนดนโยบายและมาตรฐานการจัด
บริการดานการศึกษา การจัดสรรทรัพยากร การกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงาน รวม
ทั้งการประสานความรวมมือระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปก
ครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง
2)! กําหนดแผนปฏิบัติการระดับทองถิ่นที่มีการบูรณาการแผนงานและโครงการ
พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทัง้ แผนงานและโครงการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ สังคมทีเ่ กีย่ วของเขาดวยกัน เพือ่ ใหมกี ารพัฒนาชุมชนทองถิน่ ในลักษณะทีเ่ ปนองครวม
เพือ่ ขจัดความซําซ
้ อนและทําใหเกิดการประหยัด โดยเปดโอกาสใหประชาชน /องคกรประชาคม /
ภาคเอกชน มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล เพือ่ ใหมี
การพัฒนาเพือ่ ประโยชนสขุ ของประชาชนในทองถิน่ โดยตรง
3)! กําหนดสัดสวนรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และเงินรายไดตางๆ ที่
จัดเก็บเพิม่ ขึน้ มาเพือ่ ใชประโยชนในการศึกษาอยางเหมาะสม รวมทัง้ มีการเรียนรูแ ละแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ใ นการถ า ยโอนภารกิ จ และงบประมาณในการจั ด การศึ ก ษาระหว างองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ดวยกัน เพือ่ ใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
4)! จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมในการ
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ
5)! จัดระบบขาวสารขอมูลทีจ่ ําเปนตอการดํารงชีวติ การประกอบอาชีพ การใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อใหทุกคนโดยเฉพาะผูยากจนและ
กลุมผูดอยโอกาส มีโอกาสเขาถึงบริการสาธารณะทุกดานไดอยางเทาเทียมกัน
♦!สถานศึกษา
1)! จัดเก็บขอมูลสถิติเพื่อจัดทําดัชนีความขัดสนและดัชนีความจําเปนในระดับ
สถานศึกษา ชุมชนทองถิน่ และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ เปนแนวทางในการวางแผนการ
ดําเนินงานจัดการศึกษาและการใหบริการฝกอบรมสําหรับกลุมผูดอยโอกาสและผูอยูในภาวะ
ยากลําบาก และเพือ่ ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
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2)! จัดการเรียนการสอนซอมเสริมเปนพิเศษสํ าหรับนักเรียนกลุมดอยโอกาส
และผูอยูในภาวะยากลํ าบาก เพื่อเสริมความพรอมและความสามารถในการเรียนรู รวมทั้ง
สนับสนุนใหมีโครงการพิเศษเพื่อลดคาเสียโอกาสของผูเรียนที่สามารถหารายไดของตนเอง
3)! สงเสริมใหกลุมผูดอยโอกาสและผูอยูในภาวะยากลําบากมีโอกาสศึกษาตอ
ในระดับทีส่ งู ขึน้ ตามความสามารถอยางเต็มทีเ่ พือ่ ใหสามารถประกอบอาชีพ พึง่ ตนเองและ
เปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศไดตอไป
4) วางแผนกําหนดยุทธศาสตรในการบริหารแบบมีสว นรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ใหไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และดํ าเนินงานตามแผนอยางจริงจังเพื่อสรางเสริม
ศั ก ยภาพและความพรอมดานตางๆ เชน การพัฒนาบุคลากร การจัดระบบการเผยแพรขอ มูล
ขาวสารตางๆ การจัดระบบและกลไกในการสนับสนุนและจูงใจใหผปู กครองและตัวแทนจาก
ชุมชนทองถิน่ เขามามีสว นรวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ กํากับ ดูแล ตลอดจนสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
5) สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนทองถิน่ โดยสถานศึกษาทําหนาที่
เปนศูนยกลางของการเสริมสรางความรูแ ละความเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับสิทธิ หนาที่ และบทบาท
ทีถ่ กู ตอง เหมาะสม และสนับสนุนใหองคกรประชาคมเปนผูด าเนิ
ํ นงานกิจกรรมทางสังคมตางๆ
โดยใชกระบวนการเรียนรูแ ละทํางานรวมกัน
♦!ประชาชน /องคกรประชาคม /ภาคเอกชน
1)! กํ าหนดมาตรการและกลไกในการจัดสวัสดิการสงเคราะหและบริการเพื่อ
พัฒนากลุมผูดอยโอกาสและผูอยูในภาวะยากลําบากในสังคม ใหสามารถเขาถึงบริการขอมูล
ขาวสาร และบริการอืน่ ๆ ของรัฐ และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขตามสมควร
2)! สงเสริ ม การใช ก ลไกทางสั ง คมเป น เครื่ อ งมื อ ในการพัฒนาทองถิ่น และ
เสริมสรางความสามัคคีภายในชุมชน โดยใหมกี ารทํากิจกรรมรวมกัน เชน การฟน ฟูประเพณี
และวัฒนธรรมทีด่ งี าม
3)! ประสานความรวมมือระหวางประชาชนและชุมชนในแตละพื้นที่โดยความ
สมั ค รใจมากกว า การชี้ นํ าจากภายนอก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การรวมตั ว เพื่ อ รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรม การใหความคุมครองทางสังคมแก
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กลุมผูดอยโอกาสและผูอยูในภาวะยากลํ าบากกลุมตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ปญหายาเสพติด

และการแกปญหาทางสังคม

4)! ประชาชน ชุมชน องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ และสถาบันสังคมตางๆ รวม
ตัดสินใจในการดําเนินงานจัดบริการดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมทัง้ รวม
ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดบริการดานการศึกษาดังกลาวเปนระยะๆ
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ประโยชนของชุมชนทองถิน่ และของประเทศชาติโดยรวม
5)! สงเสริม สนับสนุนการสรางสังคมสมานฉันทและเอือ้ อาทรตอกัน โดยคํานึง
ถึงวัฒนธรรมประชาสังคมที่คนในสังคมมีความสํานึกทัง้ สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองไทยที่ตองรับผิดชอบตอสถานการณในปจจุบันและอนาคต มีการทํางานรวมกัน
เพื่ อ แก ป  ญ หาความขั ด แย ง อย า งสั น ติ โดยใช ศั ก ยภาพด า นเอกลั ก ษณ วั ฒ นธรรมไทยที่
ประนีประนอมในการทําความเขาใจรวมกัน ยอมรับพื้นฐานของความเสมอภาคและเคารพ
สิทธิซง่ึ กันและกัน
♦!องคกรอิสระและองคกรวิชาชีพ
1)! ใหความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตองแกประชาชน ชุมชน ในเรือ่ งสิทธิ หนาทีแ่ ละ
บทบาทขององคกรชุมชน รวมทัง้ การสรางจิตสํานึกในการเปนเจาของชุมชน การบํารุงรักษา
ศิลปะ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของชุมชนใหยง่ั ยืนตอไป

แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ 10 : การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
และการพัฒนาประเทศ

ปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยิ่ งทวีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากการศึกษามิใชจํากัดอยูเพียงในหองเรียนหรือในโรงเรียน
แตเปนการเรียนรูตลอดชีวิตที่ทุกคนมีโอกาสเรียนรูในทุกเรื่องทั้งที่เปนความรูวิชาการทั่วไป
ความรูดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทยไดในทุกที่และ
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ทุ กเวลา การทีจ่ ะใหทกุ คนไดเรียนรูอ ยางมีคณ
ุ ภาพนัน้ เทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญ ดังนัน้ จึง
จําเปนตองกําหนดเปาหมาย กรอบการดําเนินงาน และยุทธศาสตรการดําเนินงานตอไปนี้

เปาหมาย
1)! มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและทัดเทียมกันทุกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกันเปนเครือขายอยางมีระบบ
2)! ประชาชนทุกคนเห็นความสําคัญและประโยชนของการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา และสามารถใชเทคโนโลยีดังกลาวในการเพิ่มพูนความรูและการเรียนรูอยางตอเนื่อง
เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามสมควร

กรอบการดําเนินงาน
1)! สงเสริมหนวยงานทุกระดับและสถานศึกษาทุกแหงใหมีระบบฐานขอมูลที่
เชื่อมโยงและสามารถใชประโยชนรว มกันได
2)! ใชเทคโนโลยีเพือ่ ลดความเหลือ่ มลําและเพิ
้
ม่ คุณภาพของการศึกษาอยางทัว่ ถึง
และมีคุณภาพ
3)! สงเสริมและสนับสนุนผูใ ชและผูผ ลิตเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาใหมจี ติ สํานึก มี
จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบตอสังคม และผลิตสื่อเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ
4)! พัฒนาผูรับและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมีความสามารถในการเรียนรู
ดวยตนเอง สามารถเลือกสรร กลัน่ กรอง และใชขอ มูลขาวสารจากสือ่ ตางๆ
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ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
♦!รัฐบาล
1)! จัดใหมีโครงสรางพืน้ ฐานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ ประกอบ
ดวยเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เครือขายวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยเก็บคาบริการในอัตราที่
เหมาะสมกับสาธารณชน และอัตราพิเศษหรือยกเวนคาบริการสําหรับการศึกษา
2)! กําหนดนโยบายและมาตรการใหมีการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา
รูปแบบตางๆ ทีใ่ ชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อสรางเสริมความรูแ ละการเรียนรูต ามความตองการที่
หลากหลายของประชาชน และเพิม่ โอกาสในการเขาถึงแหลงการเรียนรูข องทุกคนอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน มีการจัดทํารายการภาคสาระเพือ่ การพัฒนาสติปญ
 ญาและคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในสัดสวนที่สมดุ ล ระหว า งภาคบั น เทิ งและโฆษณา
3)! สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความรูและทักษะการผลิตและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน รวมทัง้ สามารถดูแลซอมแซมอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับพืน้ ฐานได
4)! กํ าหนดมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ
วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ สิง่ พิมพ เชน แบบเรียน
ตํารา หนังสือทางวิชาการ ทีเ่ ปนประโยชนตอ การเรียนการสอนใหมตี น ทุนการผลิตลดลง รวมทัง้
ใหสามารถผลิตสิง่ พิมพอน่ื ๆ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ราคาถูก เพือ่ ใหประชาชนสามารถเขาถึงสือ่ สิง่ พิมพท่ี
มีคณ
ุ ภาพไดมากขึน้
5)! สนับสนุนใหมกี ารจัดตัง้ กองทุนเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา รวมทัง้
กําหนดกลไกตางๆ เชน มาตรการทางภาษี มาตรการทางการเงินและการคลัง และมาตรการ
สงเสริมการลงทุนอื่นๆ เพื่อจูงใจภาคเอกชนในการผลิตสื่อในพื้นที่ชนบทเพื่อใหประชาชน
สวนใหญเขาถึงสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเทาเทียมกันมากยิง่ ขึน้

99
6)! สงเสริมการผลิตสื่อในรูปแบบตางๆ เชน สือ่ เพือ่ พัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว สื่อสําหรับผูด อ ยโอกาส รวมทั้งการแปลตําราภาษาตางประเทศ เพือ่ สงเสริมความรู
และการเรียนรูข องประชาชนไทย
7)! กํ าหนดมาตรการส ง เสริ ม การผลิ ต และเผยแพร สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ใ ห มี ค วาม
หลากหลาย มีราคาถูก และครอบคลุมทัว่ ถึงเพือ่ สรางเสริมนิสยั รักการอานของคนไทย
8)! กํ าหนดมาตรการสนั บ สนุ น ให มี แ หล ง เรี ย นรู  ใ นลั ก ษณะของสื่ อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ศูนยขอ มูลอิเล็กทรอนิกสทป่ี ระชาชนสามารถใชบริการไดอยาง
สะดวกและราคาถูก เพือ่ การเรียนรูต ามอัธยาศัยของประชาชนโดยทัว่ ไป
9)! สนับสนุนใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และความสามารถทีจ่ ะเลือกรับ
และกลั่นกรองขาวสารขอมูลจากสื่อตางๆ รวมทัง้ สนับสนุนใหมกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ
การเรียนรูร ว มกันของคนในชุมชน
10)!กําหนดมาตรการกลัน่ กรองความรู ขอมูลขาวสารจากสือ่ ตางๆ เชน โปรแกรม
กรองขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต กฎหมายควบคุมการใชอนิ เตอรเน็ตในบางเรือ่ ง เปนตน
♦!องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1)! สนั บ สนุ น ให มี ป ระชาคมเทคโนโลยีในชุมชนทองถิ่น โดยเชื่อมโยงกับ
ประชาคมในระดับภาคถึงระดับประเทศ เพือ่ เปนชองทางใหบคุ คลทีม่ คี วามสนใจในความรูแ ละ
การเรียนรูใ นสาขาวิชาตางๆ โดยเฉพาะความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ขอมูลความรูซึ่งกันและกัน โดยผานทางเทคโนโลยีและการสือ่ สารตางๆ รวมทัง้ การแลกเปลีย่ น
ประสบการณการเรียนรูร ะหวางคนในชุมชนและระหวางชุมชน
♦!สถานศึกษา
1)! ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และจัดการศึกษาทางไกลเพือ่ ใหบริการการศึกษาทีท่ ว่ั ถึง ครอบคลุมประชาชนทุกกลุม โดย
เฉพาะกลุมผูดอยโอกาส และผูอ ยูห า งไกล รวมทัง้ เผยแพรขอ มูลขาวสารทีเ่ ปนความรูท ว่ั ไปและ
ขอมูลขาวสารตางๆ เพือ่ ใหทกุ คนไดมโี อกาสเรียนรูร ว มกันตลอดชีวติ
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2)! จัดใหผูจบการศึกษาภาคบังคับมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในแตละระดับชั้นอยางเหมาะสม
3)! มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล ความรู และสือ่ ความรูป ระเภทตางๆ ทีเ่ ชือ่ มโยง
เปนเครือขายรวมกันในระหวางสถานศึกษาและกับแหลงเรียนรูตางๆ ที่เปดโอกาสใหบุคลากร
ของโรงเรียนและประชาชนทุกคนสามารถเขามาใชบริการไดอยางสะดวก กวางขวางโดยไม
เสียคาใชจา ย หรือเสียคาใชจา ยในอัตราทีเ่ หมาะสมกับสาธารณชนและอัตราพิเศษสําหรับการ
ศึกษา
♦!องคกรอิสระและองคกรวิชาชีพ
1)! กําหนดกลไกและมาตรการเพื่อยกระดับคุณวุฒิ ทักษะ ความรู คุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรผูผลิตสื่อทุกประเภทอยางตอเนื่อง โดยให
สถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาผูผลิตสื่อใหมีความรู ความสามารถในการใหขอมูล
ขาวสารและความรูแกคนและสังคมไทยไดอยางเหมาะสม
2)! กําหนดมาตรฐานคุณภาพสือ่ เทคโนโลยี และมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา เพือ่ ใหเกิดการใชทคี่ มุ คาและเหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนรูข องคนไทย

แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ 11 : การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคนและ
สังคมไทย

การเรียนรูใ นอนาคตมิใชเปนการศึกษาในระบบแตเพียงอยางเดียว ยังเปนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถจัดไดโดยบุคคล ครอบครัว
สถาบัน /องคกรตางๆ ในสังคม เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน และใหสังคม
เปนสังคมแหงการเรียนรูใ นทุกดานทัง้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทําใหสภาพการ
จัด รูปแบบ และวิธกี ารจัดการศึกษาเปลีย่ นไปตามสภาพความตองการและจําเปนของแตละชุมชน
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สังคม การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนดังกลาวจึงตองเปลี่ยนตามไปดวย เพือ่ ใหสามารถ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสนองตอบความตองการเรียนรูของผูเรียนแตละคนดวยความ
เสมอภาค เปนธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชทรัพยากร จึงจําเปนตองกําหนด
เปาหมาย กรอบการดําเนินงาน และยุทธศาสตรการดําเนินงาน ดังตอไปนี้

เปาหมาย
1)! ทุกสวนของสังคมทั้งในประเทศและตางประเทศมีสวนรวมระดมทุนเพื่อการ
เรียนรูของคนไทยทุกคน
2)! เป ด โอกาสใหภาคเอกชนเขารวมในการรวมลงทุนจัดการดานการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับทีเ่ อกชนมีศกั ยภาพในการจัดมากขึน้
3)! มีการจัดสรรทรัพยากรจากการรวมลงทุนของทุกสวนในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
มีความหลากหลาย และสอดคลองกับกลุมเปาหมายตางๆ

กรอบการดําเนินงาน
1)! ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่ การจัดการดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมอยางพอเพียง
2)! จัดระบบและวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมทีส่ รางความเสมอภาค เปนธรรม
3)! จัดระบบการบริหารและการใชทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วั ฒ นธรรมตามโครงสรางการกระจายอํ านาจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การใชทรัพยากร
4)! จั ด ระบบการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชทรัพยากรของ
สถานศึกษาเพือ่ ประสิทธิภาพ ความโปรงใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
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ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
♦!รัฐบาล
1)! รัฐตองเปลีย่ นบทบาทจากการเปนผูผ ลิตมาเปนผูก ําหนดนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา การกํากับ ควบคุมดูแล การสงเสริมสนับสนุนทรัพยากร เพือ่ ประกันโอกาส คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
2)! กํ าหนดแนวทาง /มาตรการในการระดมทุนและ /หรือการลดตนทุนของ
สถานศึกษา ตลอดจนการบริจาคเงินหรือทรัพยากรอืน่ เพือ่ การศึกษา โดยการใหการลดหยอน
/ยกเวนภาษี และการผอนคลายกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เพือ่ จูงใจใหทกุ สวน
ของสังคมทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศเขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษา
3)! สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมกี ารระดมทรัพยากรเพือ่ การจัดและมีสว นรวม
ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ดวย
รูปแบบและวิธีการตางๆ เชน มาตรการลดหยอนทางดานภาษี การจัดสรรเงินกูเ พือ่ การศึกษา
ในอัตราดอกเบี้ยตํ่ า การกํ าหนดอัตราคาบริการสาธารณูปโภคในอัตราพิเศษ รวมทัง้ การ
ออกพันธบัตรเพือ่ การศึกษา เปนตน
4)! สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันการเงินจัดสรรเงินกูเพื่อการศึกษาใหกับ
นักเรียนนักศึกษา และ /หรือเงินกูเ พือ่ พัฒนาสถานศึกษาเอกชน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ตากว
ํ่ า
อัตราการกูเ พือ่ การพาณิชย เพือ่ จูงใจใหภาคเอกชนรวมลงทุนเพือ่ การศึกษา
5)! ปฏิรูประบบงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงจากระบบแจกแจงรายการมาเปน
ระบบทีม่ กี ารพิจารณาจัดสรรเงินจากผลลัพธในการปฏิบตั งิ านเปนเกณฑ และจัดระบบการติดตาม
ตรวจสอบ การรายงานการบริหารการใชงบประมาณและทรัพยากรอืน่ ๆ ตอสาธารณชน
6)! กําหนดรูปแบบและวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
เพียงพอดวยความเสมอภาคและเปนธรรม เพือ่ สรางความเสมอภาคในโอกาสของผูร บั บริการ
การศึกษา
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7)! สนั บ สนุ น การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรณีที่รัฐยังคงตองใหการ
สนับสนุน โดยสนับสนุนงบลงทุนในสัดสวนทีเ่ หมาะสมและใหสถานศึกษาจัดหางบลงทุนเพิม่
เติมตามศักยภาพ ทั้งนี้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํ าแผนระยะยาวเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ
8)! กํ าหนดสั ด ส ว นในการเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการเรี ย นและการที่รัฐจะให ก าร
อุดหนุนคาใชจายทางการศึกษาของผูเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ
เชน อัตราผลตอบแทนสวนบุคคลในการทํางานและใหผเู รียนมีสว นรวมรับภาระคาใชจา ยใน
การศึกษา โดยปรับเพิ่มคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมอื่นๆ ใหสะทอนตนทุนที่แทจริงในการ
จัดการศึกษาของแตละสถานศึกษา
9)! กําหนดแนวทางและวิธกี ารบริหารงบประมาณ เพือ่ ใหสถานศึกษามีอสิ ระ
และคลองตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา และสามารถจัดการศึกษาที่
สนองตอบความตองการของผูเ รียนตามโครงสรางการกระจายอํานาจได
10)! วางระบบ/วิธกี ารจัดทํางบประมาณ การเสนอของบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ ตามโครงสรางการบริหารและการจัดการทีใ่ ชโรงเรียนเปนฐาน
11)! วางระบบการบริหารการเงินและการบัญชีของโรงเรียน เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิผลการใชทรัพยากรของสถานศึกษา
12)! สรางความพรอมของบุคลากรในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา สถาบัน/
องคกรตางๆ ในสังคม และประชาชน ในการเขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาซึง่ เปนตัวแทนของกลุม บุคคลตางๆ ในสังคม
13)! เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการและการใชทรัพยากร โดย
ดําเนินมาตรการตางๆ เชน การปรับอัตราสวนครูตอนักเรียนสําหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใหได
ตามเกณฑทก่ี าหนด
ํ
การยุบ /รวมสถานศึกษาขนาดเล็กเขาดวยกัน การยุบ /ลดขนาดของ
หนวยงานในสวนภูมิภาคตามโครงสรางการบริหารแบบแบงเขตพื้นที่การศึกษา การยุบ /ลด
ขนาดของหนวยงานในสวนกลางทีม่ คี วามซําซ
้ อนและไมมคี วามจําเปน รวมถึงการจัดทําแผนที่
การศึกษา เพือ่ มิใหเกิดปญหาการลงทุนซําซ
้ อนระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สถาบัน /องคกรตางๆ ในสังคม
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♦!องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) พัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลังโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ
หารายไดใหเพิ่มขึ้น เพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจดานการจัดการศึกษาไดตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดคุณภาพและมาตรฐาน
ตามที่กาหนด
ํ
2) สงเสริมใหชมุ ชนมีสว นรวมในการจัดหาทรัพยากรเพือ่ การศึกษาของทองถิน่
3) จัดสรรเงินเพือ่ สนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิน่ ใหไดคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
ทีก่ ําหนด
♦!สถานศึกษา
1)! จั ด ทํ าแผนบริ ห ารการเงิ น ของสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ เปาหมายและ
มาตรฐานทีต่ อ งการบรรลุถงึ โดยมีดชั นีตวั ชีว้ ดั และวิธกี ารติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพือ่ เปน
แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การศึกษาตอไป
2)! จั ด ทํ าระบบบั ญ ชี ส ถานศึ ก ษาตามเกณฑ พึ ง รั บ -พึงจายเพื่อแสดงผลการ
ดํ าเนินงานและแสดงฐานะทางการเงินที่ถูกตอง และเพื่อประโยชนในการคํ านวณตนทุน
คาใชจายในการเรียนระดับอุดมศึกษา การสอนหรือการจัดการศึกษาตอไป
3)! คณะกรรมการตรวจสอบของสถานศึกษาทํ าหนาที่ตรวจสอบดานการเงิน
การดํ าเนินงาน และการประเมินผลสํ าเร็จของงาน รวมกับการตรวจสอบภายนอกจาก
สํ านักงานตรวจเงินแผนดิน หรือผูต รวจสอบบัญชี ในกํากับดูแลของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
♦!ประชาชน /องคกรประชาคม /ภาคเอกชน
1)! จัดระบบเครือขายในพื้นที่เพื่อเปนกลไกสํ าคัญในการสรางความรู ความ
เขาใจถึงผลประโยชนตางๆ ทีเ่ กิดจากการทีท่ กุ สวนของสังคมจัดและรวมจัดการศึกษา
2)! สนับสนุนการจัดตัง้ กองทุนคงยอดเงินตนเพือ่ การศึกษา (Endowment Fund)
โดยระดมจากบุคคล ชุมชน สถาบัน/องคกรตางๆ ในสังคม หรือเงินบริจาคของวัด เปนตน
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♦!องคกรอิสระและองคกรวิชาชีพ
1)! เพิ่มขีดความสามารถขององคกรทองถิ่นในการใหขอมูลและสนับสนุนทาง
วิชาการแกบุคลากรทองถิ่นเพื่อใหมีความรู ความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดการจัดสรรรายได และระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพือ่ ใชในการจัดบริการ
ทางการศึกษาของทองถิน่
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บทที่ 5
การบริหารแผนสูก ารปฏิบตั ิ
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติเปนแผนยุทธศาสตร
ระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2545-2559) เพือ่ การปฏิรปู การศึกษา โดยการนําบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไปสูความสําเร็จในการปฏิบตั อิ ยางไดผลตอการศึกษา
และเปนแผนชีน้ ากรอบแนวทางในการจั
ํ
ดทําแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แผนพัฒนาการ
อุดมศึกษา และแผนพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึง่ เปนแผนพัฒนาระยะ 5 ป
รวมทั้งแผนปฏิบัติการในระดับเขตพืน้ ทีแ่ ละสถานศึกษาที่มรี ายละเอียดของแผนงานและโครงการ
รองรับ มีเปาหมาย ตัวชี้วัดความสํ าเร็จของการดํ าเนินงานในชวงระยะเวลาที่กํ าหนด และ
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อใหมีการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่
สอดคลองกันทัง้ ประเทศ
ในขณะเดียวกันแผนฯ ฉบับนี้ก็มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ซึง่ มีลกั ษณะเปนแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป ทีช่ ก้ี รอบ
สําหรับการดําเนินงานเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใตกรอบวิสยั ทัศนระยะยาว
20 ป ทั้งในดานการชี้นํ าจุดมุงหมาย พันธกิจ และผลลัพธที่เปนภาพความสํ าเร็จที่
ตองการเห็นรวมกัน ดังนี้
♦! ชี้นําจุดมุง หมายและคานิยมรวม โดยมุง แสวงหาการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน และ
ยึดมัน่ การพัฒนาทีเ่ นนคนเปนศูนยกลางแบบองครวมบนพืน้ ฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
♦! ชี้นําพันธกิจที่ตองทํารวมกันเพื่อนําไปสูจุดมุงหมายโดยการเสริมสรางการ
พัฒนาบนพืน้ ฐานของความสมดุล พอดี พัฒนามนุษยรอบดานอยางมีดลุ ยภาพ สรางสังคม
ไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมปิ ญ
 ญาและการเรียนรู และพัฒนาสภาวะแวดลอมทางสังคมใหดารงไว
ํ
อยางยัง่ ยืน เพือ่ เปนฐานในการพัฒนาคนและสรางสังคมคุณธรรม ภูมปิ ญ
 ญาและการเรียนรู
♦! ชี้นําผลลัพธทเ่ี ปนภาพความสําเร็จรวมกัน คือ คนไทยเปนคนเกงทีไ่ ดรบั
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เปนคนดี มีคุณธรรม และมีความสุข อยูในสังคมคุณธรรม
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ภูมิปญญาและการเรียนรู อันจะเปนฐานรากนําไปสูส งั คมทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง สามารถพึง่ ตนเอง และรูเ ทาทันโลก เพือ่ การพัฒนาประเทศอยางสมดุล มีคณ
ุ ภาพ
และยั่งยืน
การดําเนินการดังกําหนดไวในแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ
อยางเรงดวนตามอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานใหแลวเสร็จในป พ.ศ.
2559 จะนําไปสูก ารเปลีย่ นแปลงเพือ่ การบรรลุผลแหงวัตถุประสงคของแผนฯ การดําเนินการโดย
ความรับผิดชอบเบื้องแรกแมจะเปนหนาที่ของรัฐบาลโดยตรง แตยังขึ้นอยูกับหนวยงานและ
สถาบันอื่นทั้งในสวนทองถิ่น องคกรประชาคม และประชาชนที่จะตองดํ าเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผน
หนวยงานซึ่งดําเนินการตามมาตรการแหงแผนนี้ จะตองดําเนินการดวยความ
โปรงใส มุง มัน่ ใหเกิดผลอันพึงประสงคตอ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
สรางความเชือ่ มโยงระหวางเครือขาย องคกร และสถาบัน มีการเผยแพรขอ มูลขาวสารตอกันอยาง
กวางขวาง แตละหนวยงานตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน กับจะตองสรางกลไก
ความรับผิดชอบตอพันธกิจของหนวยงานใหสามารถติดตามตรวจสอบได
ประสิ ท ธิ ผ ลของการดํ าเนิ น การในมาตรการดั ง กํ าหนดไว ใ นแผนการศึ ก ษา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติน้ี จะมีไดแทจริงยิง่ ขึน้ หากมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
องคกรและสถาบันใหเอือ้ ตอการดําเนินการตามแผน อีกประการหนึง่ จะตองแกไขเปลีย่ นแปลง
เจตคติ ความเชือ่ กฎ ระเบียบทีเ่ ปนอุปสรรค เพือ่ อํานวยประโยชนตอ การดําเนินมาตรการ
ตางๆ ตามแผนนีใ้ หได
เพื่อใหยุทธศาสตรการดําเนินงานซึง่ กําหนดเปนหนาทีค่ วามรับผิดชอบของแตละ
หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตละหนวยงานจะตองสรางกลไกติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินการของหนวยงานของตน เพือ่ ตรวจสอบวาเปนไปตามมาตรการทีก่ าหนดไว
ํ
ในแผนนั้น
หรือไม และการดํ าเนินการตามแผนนั้นเปนไปตามเจตนารมณ เปาหมาย และวัตถุประสงค
ดังกําหนดไวในแผนนั้นหรือไม อีกทั้งจะตองใหมีการประเมินผลการดําเนินการในแตละชวง
อยางเหมาะสมอีกดวย
โดยที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติในปจจุบนั จะเปนหนวยงานหนึง่
ในกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติทจี่ ะจัดตัง้ ขึน้ ใหมตามพระราชบัญญัติการ
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ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งจะมีผลตั้งแต พ.ศ. 2545 โดยมีชอ่ื ใหมวา สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ ซึง่ มีอํานาจหนาทีห่ ลักประการหนึง่ คือจัดทํา
และประสานการจัดทํานโยบายและแผน สํานักงานฯ แหงนีจ้ งึ ควรมีหนวยงานทีจ่ ะตอง
บริหารแผนฯ นี้ไปจนตลอดชวงระยะเวลาแหงการดําเนินมาตรการตางๆ ดังกําหนดไวในแผน ฯ นี้
ควรใหสภาฯ นีม้ อี านาจหน
ํ
าทีใ่ นการนําแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แหงชาติ นี้ ไปสูการปฏิบัติ มีการประชาสัมพันธใหทกุ หนวยงานรับรู และทําความเขาใจอยาง
ถูกตองชัดเจน จัดกิจกรรมเพื่อรับฟงความคิดเห็นในสาระของกรอบแนวการดําเนินการและ
มาตรการตางๆ ดังกําหนดไวในแผนนี้ ติดตาม และตรวจสอบใหการดําเนินการของแตละ
หนวยงานเปนไปอยางเหมาะสม ถูกตอง ตรงกับเจตนารมณ เปาหมาย และวัตถุประสงคของ
แผนฯ นี้ รวมทัง้ ใหมกี ารประเมินผลแผนฯ ตามชวงระยะเวลาอันเหมาะสมของการดําเนินการ
โดยจะใหเปนการประเมินผลภายในหรือเปนการประเมินผลจากภายนอกก็ได และอยางนอย
ควรไดมีการทําการประเมินผลทุกๆ 5 ป
ในการบริหารแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ ดังกําหนดไวน้ี
หรือที่มีนอกเหนือจากนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ
ควรไดมีการจัดการบริหารภายในองคกรใหมีหนวยงานเฉพาะขึ้นมาตามความเหมาะสมเพื่อ
บริหารแผนฯ นี้ใหลุลวง ประสบผลสําเร็จตามระยะเวลาทีก่ ําหนด และดําเนินการวางแผนการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ ปรับปรุงแผนฯ เดิม หรือรางแผนฯ ขึน้ ใหมอยาง
ตอเนือ่ งตอไปภายหลังแผนฯ นีเ้ สร็จสิน้ สมบูรณแลว
เพือ่ ใหการบริหารการเปลีย่ นแปลงเพือ่ การนําแผนไปสูก ารปฏิบตั ิ และการติดตามผล
เกิดขึน้ อยางเปนรูปธรรม จึงไดกาหนดเป
ํ
าหมาย กรอบการดําเนินงาน และยุทธศาสตรการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้
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เปาหมาย
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ ประสบผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติตามชวงระยะเวลาที่กาหนดโดยสามารถวั
ํ
ดและประเมินผลสําเร็จไดอยางชัดเจน

กรอบการดําเนินงาน
1) เสริมสรางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับวัตถุประสงค แนวนโยบายเพือ่ ดําเนินการ
เปาหมาย และกรอบการดําเนินงานของแผน ใหกับทุกองคกรที่เกี่ยวของในการนําแผนการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติสกู ารปฏิบตั ิ เพื่อความเขาใจทีช่ ดั เจนและตรงกัน
2) กําหนดภารกิจ เกณฑมาตรฐานงาน และการมอบหมายงานแกองคกรใน
เครือขายความรับผิดชอบในโครงสรางการบริหารแผนทีช่ ดั เจน
3) สงเสริมและสนับสนุนสมรรถนะและศักยภาพขององคกรทีเ่ กีย่ วของในการนํา
แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติสกู ารปฏิบตั ิ
4) กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการนําแผนการศึกษา ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติสกู ารปฏิบตั ิ ดวยกลไกและวิธกี ารทีไ่ มซบั ซอน ยุงยาก และมุง
นําผลการกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน และแกไข
ปญหาในกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ รวมทัง้ การจูงใจและเสริมแรงผูป ฏิบตั ิ
5) องคกรทัง้ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐทัง้ ในสวนกลางและทองถิ่น
ถือเปนพันธกิจผูกพันอยางตอเนือ่ งทีจ่ ะตองใหการสนับสนุนกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ
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ยุทธศาสตรการดําเนินงาน

ระดับราชการในสวนกลาง
♦!การจัดเตรียมและพัฒนากลไกการนําแผนการศึกษาฯ แหงชาติไปสูการปฏิบัติ
1)! กําหนดมาตรการสงเสริมความรู ความเขาใจใหกับเจาหนาที่และบุคคลที่
เกีย่ วของ เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการนําแผนฯ ไปปฏิบตั ไิ ดอยางมีประสิทธิภาพ
2)! กํ าหนดกลไกประสานแผนด า นต า งๆ ร ว มกั บ หน ว ยงานและองค ก รที่
เกี่ ย วของ โดยใชกระบวนการจัดการดวยพืน้ ทีก่ บั ภารกิจของหนวยงานและการมีสว นรวมของ
ประชาชน เพือ่ ความสอดคลองกันของแผนงาน แผนเงิน และแผนคน และขจัดความซําซ
้ อน
ในการดําเนินงานตามแผน
3)! ใหหนวยงานบริหารแผนฯ ดําเนินการสรางความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับ
สาระของแผนฯ และประสานใหมีการจัดทํ านโยบายและแผนกับหนวยงานในสวนกลาง
ภู มภิ าค และทองถิ่น ทั้งที่เปนแผนพัฒนาระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติการในระดับเขตพื้นที่
ทองถิ่น และสถานศึกษา เพื่อใหมีความสอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมแหงชาติ
4)!ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณทีเ่ ชือ่ มโยงกับแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบตั กิ าร
ทีส่ อดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ และเนนผลลัพธของงาน
ทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ และผลิตภาพ
5)!ปรับปรุง และแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการนําแผนฯ
ไปปฏิบัติ เพือ่ ใหการดําเนินงานมีความโปรงใส เปนทีเ่ ขาใจของผูป ฏิบตั แิ ละผูท เ่ี กีย่ วของ และ
ลดขัน้ ตอนของกระบวนการทํางานใหรวดเร็วขึน้
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♦!การจัดทํากรอบและแนวปฏิบัติของแผน
1)! ระดมสรรพกําลังของทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ โดยเปดโอกาสใหทกุ ฝายมีสว นรวม
ในกระบวนการแปลงแผนสู  ก ารปฏิ บั ติ ทุ ก ขั้ น ตอนโดยให มี ก ารเรี ย นรู  แ ผนและบู ร ณาการ
ความคิดเพื่อจัดทํากรอบของแผนรวมกัน
2)! สรางกรอบแนวคิดและหลักการในการจัดทําแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบตั ิการ
ของหนวยตางๆ ทีเ่ กีย่ วของใหสอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ
และสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน โดยเปดโอกาสใหมกี ารดําเนินการเพือ่
ทําความตกลงรวมกันของบุคคล /องคกรทีเ่ กีย่ วของ
3)! จัดทํากรอบและหลักเกณฑการแปลงแผนสูการปฏิบัติ เพือ่ ใหแผนงาน แผน
คน และแผนเงิน สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานทีก่ าหนดไว
ํ
ในแผนการ
ศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ
4)! ระบุ อ งค ก รที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจัดทํ าแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการ
เฉพาะดานตามภาระรับผิดชอบและนําแผนสูการปฏิบัติ
♦!การสงเสริมการจัดทํ าแผนพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
รวมทัง้ แผนปฏิบตั กิ ารในระดับพืน้ ทีท่ ส่ี อดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมแหงชาติ
1) กําหนดหลักเกณฑเบื้องตนสําหรับการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาระยะ 5 ป
และแผนปฏิบัติการในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษาใหสอดคลองตามแผนการศึกษา ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ และสอดคลองกับความตองการและบริบทของชุมชน โดยการมี
สวนรวมของทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ
2) สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาระยะ 5 ป และแผนปฏิบตั กิ ารของ
หน ว ยงานที่ มี แ ผนงานและโครงการรองรั บ มีเกณฑชี้วัดความสํ าเร็จและแนวทางกํ ากับ
ติ ดตาม ประเมินผลแผน รวมทัง้ กําหนดผูร บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน
3) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารแผนและนํ าแผนสูการปฏิบัติ ใน
ลักษณะทีเ่ ปนองครวมทีเ่ นนคนเปนศูนยกลาง โดยหลักการยึดพืน้ ที่ ภารกิจ และการมีสว นรวม
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จากประชาชนและองคกรทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ สงเสริมใหเกิดการประสานและการทํางานในแนวราบ
ระหวางหนวยงาน
♦!การพัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
1)!สงเสริมการจัดทํ าฐานขอมูลทุกระดับที่จําเปนตองใชในกระบวนการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนทั้งระบบ โดยสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบ
โครงขายขอมูลขาวสารของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และสนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางเปนระบบ เพือ่ ใหสามารถใชประโยชนรว มกันได
2) พัฒนาตัวชีว้ ดั ผลสําเร็จการดําเนินงานตามแผน ทัง้ ในสวนทีเ่ ปนปจจัยตัวปอน
กระบวนการ และผลลัพธ ทัง้ ในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลิตภาพ โดยการดําเนินงานรวมกัน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทัง้ หนวยงานระดับนโยบายในสวนกลางและหนวยปฏิบตั ใิ นเขตพืน้ ที่
เพื่อใหสามารถนําตัวชี้วัดผลสําเร็จดังกลาวมาประยุกตใชในการสรางแบบวัดและประเมินผล
สําเร็จของแผนงานและโครงการในความรับผิดชอบตอไป
3) จัดระบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน และเชือ่ มโยงกันเปนเครือขาย และสามารถนํ าผลจากการกํ ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลมาเปนแนวทางในการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดํ าเนินการ
อยางสอดคลองกับปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการนําแผนไปปฏิบัติ
4) เสริมสรางและพัฒนาองคความรูในเรื่องการติดตาม ประเมินผลแผนฯ ใหแก
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของทุกระดับ โดยใชกระบวนการฝกอบรม แลกเปลีย่ นเรียนรูป ระสบการณรว มกัน
♦! การประเมินผลแผน
1)! การประเมินผลขั้นเตรียมความพรอม ไดแก การประเมินผลความเขาใจ
วัตถุประสงค เปาหมาย และสาระของแผนของผูที่เกี่ยวของ การประเมินความพรอมของ
องคกรและกลไกตางๆ ตามโครงสรางการบริหารแผน เชน ระบบการสื่อสารภายใน /ภายนอก
การประชาสัมพันธ ระบบและกลไกการประสานงานระหวางองคกรที่รวมรับผิดชอบแผน
การประเมินศักยภาพและความสามารถขององคกรที่นําแผนสูการปฏิบัติ การประเมินระบบ
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การกํากับ ตรวจสอบ งบประมาณ และการสนับสนุน เพือ่ ทราบปญหาดานความพรอมและ
แสวงหาขอเสนอแนะเพือ่ การแกไข
2)! ประเมินกระบวนการปฏิบตั ขิ องแผน ไดแก การประเมินกระบวนการจัดทํา
กรอบและแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั กิ าร ประเมินการทํางานของกลไกตางๆ
ในกระบวนการของแผน เชน กระบวนการมีสว นรวมของประชาชน ผูน ําชุมชน องคกรเอกชน
และประเมินทุกสวนในกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ โดยมุงนําผลการประเมินไปปรับปรุง
กระบวนการปฏิบตั งิ านของแผน
3)! ประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลประโยชนของแผนทีส่ ง ไปยังกลุม เปาหมาย
คือประชาชน วาผลของการนํ าแผนสูการปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณ วัตถุประสงค และ
เปาหมายของแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติมากนอยเพียงใด
4) ใหองคกรกลางเปนผูท าการประเมิ
ํ
นผลโดยตรง โดยประชาชน ประชาคม และ
บุคลากรภายนอกองคกรเปนผูใ หขอ มูลการประเมิน
ระดับองคกรปฏิบัติในทองถิ่น
♦!การจัดเตรียมและพัฒนากลไกการนําแผนการศึกษาฯ แหงชาติไปสูการปฏิบัติ
1)! กําหนดกลไกการประสานแผนรวมกับหนวยงานและองคกรทีเ่ กีย่ วของ โดย
จัดใหมีองคกรทําหนาทีใ่ นการประสานแผนดานตางๆ และทําหนาทีร่ บั ผิดชอบการบริหารแผน
ในเขตพืน้ ที่
2)! ติดตาม เสนอแนะการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงและแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ
ทีเ่ ปนอุปสรรคตอการนําแผนสูการปฏิบัติ
3)! ติดตามและเสนอแนะการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณของแผนพัฒนาฯ
และแผนปฏิบตั ิการที่สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ ทีเ่ นน
ผลลัพธของงานในดานปริมาณ คุณภาพ และผลผลิต
4)! สงเสริมความรูความเขาใจในกระบวนการของแผนใหกับเจาหนาที่และ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วของทุกระดับทัง้ ดานการบริหารแผนและการนําแผนสูการปฏิบัติ
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5)! พัฒนาระบบการสื่อสารภายในเขตพื้นที่ เพื่อใหทกุ ฝายทีร่ บั ผิดชอบการนํา
แผนไปปฏิบัติมีความเขาใจในสาระของแผนอยางชัดเจนและสอดคลองกัน โดยจัดใหมอี งคกร
ที่ทํ าหนาที่ในการประชาสัมพันธแผนในระดับเขตพื้นที่ ทํ าหนาที่วางเครือขายขอมูลขาวสาร
เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพรภายในและระหวางองคกรใหมีความถูกตอง คลองตัว และรวดเร็ว
6)! กํ าหนดแนวทางการประชาสัมพันธใหทุกองคกรในเขตพื้นที่รับรูขาวสาร
ขอมูลเกีย่ วกับกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติผานสื่อตางๆ อยางตอเนือ่ ง
7)! กําหนดภารกิจของงาน เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน กําหนดกรอบงาน
เพื่อใหทกุ ฝายทีร่ ว มรับผิดชอบไดเขาใจอยางชัดเจน
8)! มีการกําหนดรูปแบบและวิธกี ารกํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ทีไ่ มซบั ซอนเพือ่ นําผลไปปรับปรุงเปลีย่ นแปลงวิธกี ารปฏิบตั ิ และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมตรวจสอบไดโดยงาย
♦! การจัดทํากรอบและแนวปฏิบตั ขิ องแผน
1)! จัดใหมีการเรียนรูกระบวนการของแผนรวมกันของหนวยงานและองคกรที่
เกีย่ วของในระดับเขตพืน้ ที่ เพือ่ ใหเกิดความรวมมือรวมใจในการจัดทํากรอบแนวปฏิบตั ขิ องแผน
2)! ทุกฝายที่เกี่ยวของในระดับเขตพืน้ ทีร่ ว มกันสรางกรอบความคิดและหลักการ
ในการกําหนดแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน
3)! ระบุองคกรที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ
♦!การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
1) ใหมีองคกรในเขตพืน้ ทีท่ าหน
ํ าทีส่ รางแบบวัดและแบบประเมินผลสําเร็จของ
แผนงานและโครงการโดยนําตัวชี้วัดผลสําเร็จจากสวนกลางทีไ่ ดกาหนดไว
ํ
รว มกันมาประยุกตใช
ในการสรางแบบวัดและแบบประเมินผลสําเร็จของแผนงานและโครงการ
2) ประยุกตและพัฒนาฐานขอมูลในระดับเขตพื้นที่ใหสามารถเชือ่ มโยงและใช
ประโยชนรว มกันไดระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

115
3) นําผลการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มาใชในการปรับปรุงหรือ
ปรับเปลีย่ นวิธดี าเนิ
ํ นการใหสอดคลองกับปญหาทีเ่ กิดขึ้นในกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ
4) มีการแลกเปลีย่ นขอมูล ปญหา ประสบการณ และแนวปฏิบตั ใิ นการแกไข
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหวางองคกรและหนวยงานทีร่ ว มรับผิดชอบทัง้ ทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ
5) สนั บ สนุ น ให ป ระชาชน ประชาคม และบุคคลภายนอกมีสวนรวมในการ
กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการนําแผนสูก ารปฏิบตั ิ
6) ใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการบริหารแผนระดับเขตพื้นที่รายงานผลการ
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนใหหนวยงานตนสังกัด และสาธารณะทราบ เปน
ระยะอยางตอเนือ่ ง
7) ใหหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารแผนระดับเขตพืน้ ที่ สรางแรงจูงใจใน
การนําแผนสูก ารปฏิบตั ิ เชน การใหรางวัล การออกตรวจเยีย่ ม การใหเกียรติยกยองผูป ฏิบตั ิงาน
หรือหนวยงานทีม่ ผี ลงานดีเดน เปนตน
8) ใหหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารแผนระดับเขตพืน้ ที่ จัดทําและเผยแพร
ขาวสารการนําแผนสูการปฏิบัติ ผานสือ่ มวลชน สือ่ พืน้ บานและสือ่ ทุกประเภทในทองถิน่ อยาง
ตอเนือ่ ง
การบริหารแผนและการดําเนินการตามมาตรการตางๆ ดังกําหนดไวในแผน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ มีความจริงอยูวาทรัพยากรดานการ
เงินงบประมาณ และบุคลากรไมคอยพอเพียงตอการดําเนินการใหบรรลุผลและมีความตอเนือ่ ง
สมบูรณ การระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษาจึงมีความจําเปนยิง่ และตองเปนพันธกิจในเจตนารมณ
ทางการเมืองของผูนํ าองคกรในทุกระดับที่จะแสวงหาทรัพยากรทั้งดานการเงินและบุคลากร
เพื่อพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศ
จากแนวความคิดทีม่ งุ จัดการศึกษาใหแกทกุ คน และใหทกุ คนไดเขามามีสว นรวม
ในการจัดการศึกษาดวย การบริหารและการดําเนินการตามมาตรการเพือ่ ใหบรรลุเจตนารมณ
วัตถุประสงค และเปาหมายของแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ นี้ จึงมี
ความจํ าเป น ในการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษาจากทุ ก ส วนเทาที่จะทํ าไดในมาตรการ
อั นเหมาะสมที่แตละองคกรในแตละระดับจะกํ าหนดไวเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการของ
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หนวยงานของตน โดยดําเนินการตามสภาพความเปนจริง ความพรอม และความเปนไปได
ในการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษาและการดําเนินการตามมาตรการแหงแผนฯ นี้
รัฐบาลมีความรับผิดชอบในเบื้องแรกที่ควรจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาให
ไมนอ ยกวารอยละ 4.5 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หนวยงานภาครัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรประชาคมควรตองใหความสําคัญเปนพิเศษแกสัดสวน
งบประมาณเพือ่ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของตน
ควรไดจัดสรรทรัพยากรอยางพอเพียงใหกับกลไกในการปฏิบัติงานการดํ าเนินการตามแผน
และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ควรมีการเรงรัด สงเสริมองคกรประชาคม ภาคเอกชน และองคกรที่ดารงอยู
ํ
ใน
สังคมประชาธรรมใหมคี วามสนใจเปนพิเศษในการจัดสรรทรัพยากรอันจําเปนแกการดําเนินการ
ตามแผนนี้ รัฐบาลควรตองสรางบรรยากาศแหงการสนับสนุนใหเกิดการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยองคกรประชาคมตางๆ ภาคเอกชน และองคกร
สวนอืน่ ๆ ในสังคม องคกรในภาคตางๆ เหลานีค้ วรไดรบั การสนับสนุนใหมคี วามเขมแข็ง และ
สามารถชวยระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เพื่ อ ที่ จะปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการศึกษา ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมแหงชาติ นี้ มีความจําเปนทีห่ นวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของจะตองจัดใหมี
การทบทวน ปรับมาตรการ และสรางกระบวนทัศนใหม หากจําเปนทีจ่ ะตองปรับปรุงใหเกิด
ความเหมาะสมตอการดําเนินการตามมาตรการของแผนนี้
การทบทวนนโยบาย โครงการ มาตรการตางๆ รวมถึงงบประมาณและกิจกรรม
ที่ เ กี่ ย วข อ งจะช ว ยให ก ารดํ าเนิ น การตามมาตรการของแผนนี้ มี สั ม ฤทธิ ผ ลดี ที่สุด และมี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอันจะเปน
แกนหลักซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของกระบวนการพัฒนา มุงเนนใหคนไทยรูจักวิธีคิด วิเคราะห
มีจิตใจดีงาม รักษาวัฒนธรรมทีท่ รงคุณคาใหสบื สานยาวนาน และมุง เนนการพัฒนาการศึกษา
ใหเปนการพัฒนาอยางยั่งยืนแกประเทศชาติและประชาชนไทยเพื่อความมั่นคง กาวหนา
มีดุลยภาพเหมาะสมกับสวนตางๆ ของสังคม เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมปิ ญ
 ญาและ
การเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอือ้ อาทรตอกัน
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