โครงสรางการบริหารการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต)
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งและดินแดน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีตั้งอยูบริเวณคาบมหาสมุทรเกาหลี มีความยาวจาก
บนสุดถึงใตสุด 1,000 กิโลเมตร ดานเหนือมีพรมแดนติดกับจีนและรัสเซีย ดานตะวันออก
ตะวันตก และทิศใตลอมรอบดวยทะเลตะวันออกกับทะเลเหลือง ตั้งแตป ค.ศ. 1948 ประเทศ
เกาหลีถูกแยกออกเปน 2 สวน ดานเหนือกลายเปนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี หรือเกาหลีเหนือ ดานใตเปนประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีกรุงโซลเปนเมืองหลวง ใน
ปจจุบันความพยายามที่จะกลับมารวมเปนประเทศเดียวกันยังคงมีอยูอยางแรงกลา
ชนชาติและประชากร
มีการสันนิษฐานกันวา ชาวเกาหลีสบื เชือ้ สายมาจากชาวมองโกลทีอ่ พยพมา
จากดินแดนแถบเอเชียกลาง และรวมตัวกันเปนชาติตั้งแตตนคริสตกาล โดยในคริสตศตวรรษที่
3 ไดตง้ั อาณาจักรทีย่ ง่ิ ใหญขน้ึ ชือ่ วา อาณาจักรชิลลา
โดยอุปนิสัยพื้นฐาน ชาวเกาหลีเปนคนรักสงบ แตตลอดชวงเวลาในประวัติศาสตร
เกาหลีตองเผชิญกับการรุกรานของประเทศเพื่อนบานทั้งจากจีนและญี่ปุน ทายสุดสามารถ
ขับไลศตั รูผรู กุ รานออกไปได สงครามที่ทําใหประเทศบอบชํ้าและสงผลมาจนถึงปจจุบัน คือ
สงครามกลางเมืองที่พี่นองชาวเกาหลีตองสูรบกันเองดวยความแตกตางทางดานอุดมการณทาง
การเมือง และการหนุนหลังจากประเทศมหาอํานาจทั้งฝายโลกคอมมิวนิสตและโลกเสรี จนนําไป
สูการแบงแยกประเทศออกเปน 2 ฝาย ตามเสนขนานที่ 38
ปจจุบันสาธารณรัฐเกาหลีมีประชากรประมาณ 50 ลานคน มีอัตราการเพิ่ม
ประชากรประมาณรอยละ 0.91 ตอป ความปรารถนาที่จะนําประเทศใหพนจากความเปน
ประเทศยากจนดอยพัฒนา ดวยนโยบายการเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแตตนทศวรรษ
1960 ทําใหโครงสรางสังคมเปลี่ยนไปจากการทําเกษตรกรรมเพื่อการเลี้ยงชีพมาเปนโครงสราง
อุตสาหกรรมแบบกาวหนาอยางรวดเร็ว สวนแบงของอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ เคยมีสวนแบง
ถึง 34.8% ในป 1966 ลดลงเหลือ 6.7% อุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิ เพิ่มขึ้นจาก 20.7% เปน
47.9% และขั้นตติยภูมิ มีสวนแบงเพิ่มจาก 44.7% เปน 45.4% ในป 1997 กอนที่จะเผชิญ
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กับวิกฤตทางเศรษฐกิจ ตัวเลขรายไดผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ เคยสูงขึ้นถึง 9,511 ลาน
ลานเหรียญสหรัฐ ในป 1997 ซึง่ ตางจากป 1970 และ 1990 ที่มีตัวเลขอยูที่ 253 และ 5,883
ลานลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ
ความเจริญทางอุตสาหกรรมเชนนี้
สงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทางดาน
ประชากรอยางมาก โดยมีการอพยพของประชากรจากชนบทเขาสูเ มืองใหญ ทําใหเกิดความ
แออัดขึ้นในเมือง ปจจุบันประชากรหนึ่งในสี่ของประเทศกระจุกตัวรวมกันอยูในกรุงโซล และ
มีการคาดการณวา ในป ค.ศ. 2000 ประชากรในเมืองจะเพิม่ ขึน้ ถึงรอยละ 80.6 ดวยเหตุนี้รัฐ
บาลจึงพยายามใชแผนการกระจายประชากรออกไปสูสวนภูมิภาคหลายรูปแบบ เชน การ
ยายแหลงอุตสาหกรรมออกไปยังภูมภิ าค การลงทุนพัฒนาภาคเกษตร และการกระจายการ
จัดการศึกษาสมัยใหมลงสูทองถิ่น
การบริหารและการปกครอง
สาธารณรัฐเกาหลี ใชระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพื้นฐานอยูบน
หลักการของการแบงแยกอํานาจ การตรวจสอบและการถวงดุลอํานาจ โดยมีรัฐธรรมนูญเปน
หลักประกันสิทธิพน้ื ฐานของประชาชนในเรือ่ งเสรีภาพ การไดรับประโยชนจากรัฐ การมีสวน
รวมในการปกครอง ความเสมอภาคทางกฎหมาย ฯลฯ
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แผนภูมิที่ 1 โครงสรางของการปกครองสวนกลาง และรัฐบาลทองถิน่ ป ค.ศ. 1998
นิติบัญญัติ

บริหาร

ตุลาการ

ประธานาธิบดี
นายกรัฐมนตรี
กระทรวงเศรษฐกิจ
และการคลัง

กระทรวงเพือ่ การ
รวมชาติ

กระทรวงตางประเทศ
และการคา

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงบริหาร
สํานักงานรัฐบาล
และกิจการภายใน

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

กระทรวงวัฒนธรรม
และการทองเทีย่ ว

กระทรวงเกษตร
และปาไม

กระทรวงพาณิชย
อุตสาหกรรม และ
พลังงาน

กระทรวงสารสนเทศ
และสื่อสาร

กระทรวงสุขภาพ
และสวัสดิการ

กระทรวงสิง่ แวดลอม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงกอสราง
และคมนาคม

กระทรวงกิจการทาง
ทะเลและการประมง

กระทรวงนิตบิ ญ
ั ญัติ

กระทรวงมาตุภูมิ
และกิจการทหารผานศึก

รัฐบาลทองถิน่
มหานครโซล

มหานครปูซาน

มหานครแตกู

มหานครอินซอน

มหานครกวางจู

มหานครแตจอน

มหานครอูลซาน

จังหวัดกวางจิโด

จังหวัดกางวอนโด

จังหวัดซุงชองบัค

จังหวัดซุงชองนัมโด

จังหวัดโชลลาบัคโด

จังหวัดโชลลานัมโด

จังหวัดกยองซังบัคโด จังหวัดกยองซังนัมโด

จังหวัดเชจูโด
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อํานาจการปกครองแยกเปนสามฝาย คือ ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ และ
ฝายบริหาร ฝายบริหารมีผูนําสูงสุด คือ ประธานาธิบดี ซึง่ อยูใ นตําแหนงไดเพียง 1 วาระ
เปนเวลา 5 ป คณะทํางานของประธานาธิบดี คือ คณะรัฐมนตรี จํานวน 15-35 คน
มีการแยกอํานาจการบริหารออกเปนรัฐบาลทองถิน่ จํานวน 16 แหง โดยแบง
เปนระดับมหานคร 7 แหง ระดับจังหวัด 9 แหง (ดูแผนภูมิที่ 1)
ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ ประธานาธิบดี คิม แด จุง ซึ่งเขารับตําแหนง
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 1998 มีนโยบายทีจ่ ะปฏิรปู การเมืองการปกครองตอจากรัฐบาลชุดที่
แลว โดยการเรียกรฐาบาลของตนวา “รัฐบาลของประชาชน” พยายามทีจ่ ะใชการปกครองทีม่ ี
ลักษณะเปนระบบเปด มีความหลากหลายยืดหยุน กระจายอํานาจและอิสรภาพ ยึดมัน่ ใน
ระบบรัฐสภาและตัวบทกฎหมาย มุงพัฒนาประเทศเพื่อเขาสูยุคขอมูลขาวสารแหงศตวรรษที่
21 อีกทัง้ เตรียมการเพือ่ การรวมกันเปนชาติเดียวของเกาหลีทง้ั สองฝายอีกครัง้ หนึง่
มาตรการของการปฏิรปู การเมืองการปกครอง ไดแก
! การลดจํานวนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลงจาก 33 คน เหลือเพียง 23
คน
! ปรับโครงสรางของรัฐบาลทองถิ่น เพื่อรับมอบอํานาจการบริหารที่จะกระจายลง
สูท อ งถิน่ มากขึน้
!
ปรับปรุงองคกรหรือหนวยงานทีอ่ ยูใ นการกํากับดูแลของรัฐ ซึง่ มีอยูเ ปน
จํานวนมากและอุยอายไมทันสมัย โดยเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีบทบาทแทนรัฐมากขึ้น
! สงเสริมบทบาทการเคลื่อนไหวขององคกรประชาคม (civil organization)
ใหเขามามีบทบาทในกิจกรรมของรัฐและสังคม
ตลอดจนกิจกรรมที่เปนผลประโยชน
สาธารณะดวยวิธีการเปดเผยและแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน
พรอมกับปรับปรุงใหมีกฎ
ระเบียบรองรับบทบาทขององคกรประชาคมมากขึน้
แตสิ่งที่เผชิญหนาทาทายความสามารถของประธานาธิบดีคิม คือ การแกไข
ปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจภายใตขอกําหนดของ IMF และดวยความหวังอยางเต็มเปยมวา
เกาหลีจะกลับมารุงโรจนทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง โดยหลักการตอไปนี้ คือ
! ปรับโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหม ที่เนนความสามารถในการแขงขัน
ตามระบบตลาดเสรีได
! สงเสริมความยืดหยุน
 ของตลาดแรงงาน
! ใหความเปนอิสระแกตลาดภายใน
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สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
!
กระตุนประชาชนใหมีสวนรวมในการแกไขวิกฤต โดยสงเสริมใหเกิดการ
ประหยัดพลังงาน การนําของทีใ่ ชแลวกลับมาใชใหม ปรับเปลี่ยนวิธีการบริโภค และเขารวม
การบริจาคทองคํา
อยางไรก็ตาม มีผูใหขอคิดแกแนวทางแกไขปญหาตามแนวของประธานาธิบดี
วาจะประสบความสําเร็จได เกาหลีจะตองสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันประชาธิปไตยและ
ประชาสังคม การปกครองบนหลักกฎหมาย ขจัดความขัดแยงระหวางการจัดการและแรงงาน
โดยหวนกลับมาใชคานิยมของความสัมพันธตามแบบคติของขงจื้อมากกวาคานิยมแบบของ
สหรัฐอเมริกา
!

แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา
แมวาประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจะตกอยูภายใตวิกฤตเศรษฐกิจเชนเดียวกับ
ประเทศในยานเอเชียอาคเนยหลายประเทศ แตกอนหนานี้สาธารณรัฐเกาหลีก็ไดตระหนักถึง
ความจําเปนของการเตรียมตัวเพื่อรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21
โดยไดประกาศแนวความคิดในการปฏิรูปประเทศตามแผนที่ชื่อวา SEGYEHWA PLAN
หรือแผนการปฏิรูปใหเปนไปตามโลก
อันมีความหมายไปในทางเดียวกับคําวา
Globalization ตามแนวความคิดของแผนนี้ เนนการปฏิรูปการศึกษาเปนกลไกสําคัญของการ
ปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
การปฏิรูปการศึกษาของเกาหลีเริ่มตนจากการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทําหนาที่
กําหนดแนวทางและกํากับการปฏิรูปการศึกษาขึ้นมาชุดหนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ 1994 คณะ
กรรมการชุดนี้มีชื่อเรียกวา “คณะกรรมาธิการแหงประธานาธิบดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา”
(The Presidential Commission on Education Reform PCER)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 1995 คณะกรรมาธิการชุดนี้ไดประกาศแผนการ
ปฏิรูปการศึกษาออกมาเปนครั้งแรกเพื่อสรางสิ่งที่เรียกวา “ระบบการศึกษาใหม (New
Education System) เพื่อมุงสูยุคสารสนเทศและโลกาภิวัตน โดยมีพน้ื ฐานความคิดอยูท ก่ี าร
สราง “สังคมการศึกษาแบบเปด และตลอดชีวิต” ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 1996 คณะกรรมาธิการได
นําเสนอแนวทางการปฏิรูปครั้งที่ 2 โดยมุงเนนเรื่องการปรับโครงสรางระบบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและเทคนิค การปรับหลักสูตร การตัง้ บัณฑิตวิทยาลัยเฉพาะทางการแพทย ทาง
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ศาสนา ทางกฎหมาย ตลอดจนการปรับกฎหมายบางอยางใหเอือ้ ตอการเปลีย่ นโฉมใหมของ
การศึกษา
อะไรคือวิสัยทัศนและเปาหมายของระบบการศึกษาใหม
คณะกรรมาธิการแหงประธานาธิบดีไดกําหนดเปาหมายสูงสุดของระบบการ
ศึกษายุคใหมของเกาหลีภายใตความคิดที่เรียกวา Edutopia หรืออุตมรัฐทางการศึกษา (a
utopia of education) ซึ่งหมายถึงความเปนรัฐสวัสดิการทางการศึกษา โดยระบบการศึกษา
ต อ งเป น ระบบเป ด และเป น การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ที่ ช าวเกาหลี ทุ ก คนสามารถเข า มาใช
ประโยชนจากการศึกษาไดทุกเวลา และทุกสถานที่
คณะกรรมาธิการไดกําหนดกรอบลักษณะของ Edutopia เพื่อเปนกรอบความ
คิดของการปฏิรปู การศึกษาไวดงั นี้ คือ
1. ในดานเวลา ตองจัดการศึกษาใหบุคคลรับประโยชนไดทุกเวลา ตลอดชีวติ
2. ในดานสถานที่ ตองใชเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหมอันเฉียบคม เพื่อให
ประชาชนทุกคนสามารถเปดประตูสูการศึกษาไดทุกสถานที่ ทุกเวลา
3. ในดานสถาบัน จัดสรางระบบเครดิตแบงค ที่ผูเรียนสามารถเรียนเพื่อสะสม
หนวยกิต และมีความสะดวกในการถายโอนหนวยกิตขามโรงเรียนหรือขามสถาบันการศึกษา
ตลอดจนขามสาขาวิชาได
4. ในดานมหาวิทยาลัย ปรับใหมีการลดจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกใหนอย
ลงเทาทีจ่ ะนอยได และปรับใหมีการเรียนการสอนในระบบวิชาเอกคู (double major) หรือ 3
วิชาเอกควบ (triple major) อีกทัง้ ตองปรับใหภาควิชาสามารถทํางานรวมกันโดยไมมี
พรมแดนความเปนภาคขัดขวาง
5. ในดานมัธยมศึกษา ใหนักเรียนมีเสรีภาพที่จะถายโอนการเรียนระหวาง
อาชีวศึกษา สูมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือจากสายสามัญสูสายอาชีวศึกษา หลักสูตร
มัธยมศึกษา ตองมีความหลากหลายพรอม ๆ กับเนนความสามารถเฉพาะดาน และเปดให
นักเรียนไดมีโอกาสเลือกโปรแกรมการเรียนอยางกวางขวาง
6. การศึกษาระบบเปด การศึกษาในระดับอุตมรัฐทางการศึกษาจะตองเอื้อ
ประโยชนแกผทู ม่ี คี วามบกพรองทางกายภาพ และบุคคลที่ประสบความยากลําบากในการ
เขาสูระบบการศึกษาในโรงเรียน การศึกษาที่พึงประสงคจึงเปนการศึกษาที่เรียกวา “เปนการ
ศึกษาเพื่อปวงชนที่สูงดวยคุณคาแตราคาตํ่า” (Low-cost but high -quality education for all)
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ลักษณะของคนที่เปนผลผลิตของการศึกษาในยุคอุตมรัฐทางการศึกษา
ลักษณะของบุคคลที่พึงปรารถนาอันเปนผลผลิตของการศึกษาที่เหมาะกับยุค
สมัย จะตองมีลักษณะเดน 4 ประการ คือ เปนบุคคลที่พรอมที่จะรวมมือกับผูอื่น มีความคิด
สรางสรรค มีจิตใจที่เปดกวาง และใหความสําคัญแกการทํางาน ซึง่ ขยายความไดดงั นี้ คือ
1. มีความพรอมที่จะรวมมือกับผูอื่น ดวยจิตใจที่เอื้อเฟอ มีสานึ
ํ กทางศีล
ธรรม มีสานึ
ํ กของความเปนชุมชน และทํางานโดยมีความเชื่อวามนุษยสามารถคนพบความ
หมายทีแ่ ทจริงของชีวติ ได โดยการรักษาความสัมพันธดีกับผูอื่น และสิ่งแวดลอม
2. มีความคิดสรางสรรค คือ มีความสามารถที่จะสรางสรรคใหเหมาะกับการ
เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรูเพื่อสามารถยกระดับคุณ
ภาพชีวติ ของตนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นไป
3. มีจิตใจที่เปดกวาง คือ เปนบุคคลที่ตระหนักวาชีวิตไมสามารถอยูไดโดย
ลําพังเพียงความสัมพันธกับคนในชาติของตนเทานั้น แตตองสามารถมีปฏิสัมพันธกับประชา
กรทั่วโลก ในขณะเดียวกันตองมีความภาคภูมิใจในความเปนเกาหลีดวย
4. ใหความสําคัญแกการทํางาน คือ เปนบุคคลที่รักการทํางานอยางมีจริย
ธรรม โดยเชื่อวางานทุกงานมีคุณคาเสมอกัน
กลาวโดยรวม เกาหลีประสงคที่จะสรางระบบการศึกษาสมัยใหม ที่บุคคลทุก
คนสามารถใชประโยชนไดโดยไมมีขอจํากัดในเรือ่ งเวลา สถานที่ เงือ่ นไขการทํางาน เงือ่ นไข
ในการดําเนินชีวิต หรือขอจํากัดทัง้ ปวง เพื่อใหคนเกาหลีมีความรู ความสามารถ มีความทัน
สมัย และที่สําคัญคือ มีจริยธรรม
จากรายงานการศึกษาของเกาหลีหลายฉบับกลาววา
ชีวิตที่มีความหมาย
สมบูรณจะตองไมประสบความสําเร็จเฉพาะทางวัตถุเทานั้น แตตองตระหนักในคุณคาทางจิต
ใจดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปาหมายของการพัฒนาคนของเกาหลีไมไดใหความสําคัญดาน
วัตถุดานเดียว แตเนนจิตใจดวยเชนกัน
อะไรคือหลักการสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา
หลักการที่เปนตัวกําหนดทิศทางของการปฏิรปู การศึกษา
เพื่อตอบสนอง
สังคมเกาหลียุคใหมดังนี้ คือ
1. การศึกษาที่ใหความสําคัญแกผเู รียน (Learner-oriented Education)
คือ การศึกษายุคใหมตองตอบสนองความตองการที่จะเรียนมากกวาการจัดตามความตองการของ
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ครูและผูบริหาร นักเรียนและผูปกครอง ตองมีตัวเลือกมากมายจากการแขงขันกันมุงแสวงหาผู
เรียนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เปรียบประดุจดังการเลือกสินคาตามความพึงพอใจ
2. ความหลากรูปหลายแบบของการศึกษา หมายถึง การใหมีโรงเรียนและ
การศึกษาเฉพาะทางหลายรูปหลายแบบ เพื่อใหประชาชนทุกกลุมสามารถหาความรูพัฒนา
ตนเองไดตรงตามความสนใจ
แทนระบบเดิมที่จัดการศึกษาระบบมาตรฐานเพียงรูปแบบ
เดียว นั่นคือ เปนการศึกษาที่เลื่อนขึ้นจากชั้นประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัย และผูที่จะผานไป
ได คือ ผูที่สามารถสอบผานระบบการสอบคัดเลือกไดเทานั้น
3. ความเปนอิสระในการดําเนินการโรงเรียน โรงเรียนจะตองมีอํานาจใน
บริหารจัดการกิจการของโรงเรียนรวมกับการมีสวนรวมของชุมชน และผูป กครองมากยิง่ ขึน้
4. ความมีอิสรภาพและความเสมอภาค ระบบการศึกษาควรจะเปดโอกาส
ใหบุคคลทุกคนไดรับโอกาสที่จะพัฒนาตนเองใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได รวมทัง้ ผูท ด่ี อ ย
โอกาสก็ควรจะไดรับการศึกษาที่ดีที่สุดดวยเสรีภาพในการเลือก และสิทธิที่จะรับการศึกษา
อยางเทาเทียมกัน
5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการศึกษา การศึกษาจะเปนระบบ
ที่เปดกวางสําหรับทุกคนได
จะตองนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมและอุปกรณใน
ระบบมัลติมีเดียมาชวยใหบุคคลทุกคนศึกษาหาความรูไดทุกที่ ทุกเวลา
6. ความเปนเลิศทางการศึกษา เปาหมายระยะยาวของการศึกษาเกาหลี
คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาสูระดับมาตรฐานโลก ซึ่งจําเปนตองอาศัยการทํางานใน
หลายองคประกอบ ไดแก การมีแผนการการศึกษาที่สมเหตุสมผล นักเรียนซึ่งเปนกลุมเปาหมาย
โรงเรียน การชวยเหลือสนับสนุนดานการเงินและการบริหารที่เหมาะกับเวลา
จากหลักการทั้ง 6 ประการ แสดงใหเห็นวาผูเรียน คือ จุดสําคัญของระบบการ
ศึกษา โดยมีปจจัยตัวอื่นเปนปจจัยสนับสนุนใหผูเรียนทุกกลุมสามารถเขามารับประโยชน
จากการศึกษาไดอยางสะดวก งายดาย แตในขณะที่มุงเปดโอกาสทางการศึกษาอยางกวาง
ขวางเชนนี้ เกาหลีก็ไมทิ้งเรื่องความเปนเลิศทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาที่เทียบได
กับมาตรฐานโลก ซึง่ จัดไดวา เปนหลักของการปฏิรปู ทีเ่ นนทัง้ ดานปริมาณและคุณภาพการ
ศึกษา
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วัตถุประสงคของระบบการศึกษาใหม
คณะกรรมาธิการแหงประธานาธิบดีฯ ไดกาหนดวั
ํ
ตถุประสงคของการศึกษา
แบบใหมไวดังนี้ คือ
1. สรางระบบการศึกษาแบบเปด
ระบบการศึกษาแบบเปด คือ ระบบที่เปดใหแกประชาชนอยางไมมีขอจํากัด
เรื่องเวลา และสถานที่ การศึกษาตองมีสถานะเปนอุตมรัฐทางการศึกษา คือ เปนรัฐสวัสดิการ
ทางการศึกษาสําหรับประชาชนทุกคน วิธีการที่จะไปสูรัฐสวัสดิการดังกลาวไดตองทําอยาง
นอย 2 ประการ ประการแรก คือ การทําใหระบบโยกยายถายโอนระหวางโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาเปนไปอยางงายดาย เพื่อใหนักเรียนไดเขาสูโปรแกรมที่เหมาะกับตนเอง
มากที่สุด ประการที่สอง คือ การสรางระบบเครดิตแบงค ซึง่ ก็คอื การสรางระบบการเรียน
สะสมหนวยกิตไปพรอม ๆ กับการทํางาน
2. การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การศึ ก ษาในระดั บ นี้ ต อ งช ว ยพั ฒ นาบุ ค คลให มี ศี ล ธรรมเข ากับสังคมได
ซาบซึ้งในสุนทรียรส และมีความคิดสรางสรรค การศึกษาตองยอมรับในความแตกตางดาน
ความรู ความถนัดเพื่อพัฒนาความรูความถนัดของเขาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได โดยการ
ทําสิง่ ตอไปนี้ คือ
ในดานการดําเนินการ โรงเรียนและโปรแกรมทางการศึกษาตองมีความ
หลากหลาย เปดทางเลือกใหแกผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ และตาม
ความจําเปน
ในดานครู ตองไดรับโอกาสที่จะพัฒนาวิชาชีพและมีอิสระในตนเองในเรื่อง
ของการสอน และตองไดรับผลตอบแทนบนพื้นฐานความสามารถที่ตรวจสอบได
ในดานผูป กครอง ตองเขามารวมมือกับครูเพื่อรวมกันสรางโรงเรียนที่ดี
ตัวโรงเรียนที่เกาแก ทรุดโทรม ตองไดรับการปรับปรุงใหมีความทันสมัย
ไดรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือสําหรับการเรียนที่เหมาะกับยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยตองมีความเปนตัวของตัวเองอยางเต็มที่
ตองไดรบั การ
สนับสนุนปจจัยที่จําเปน เพือ่ สรางงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ในขณะเดียวกันตองมีรูปแบบที่หลาก
หลายเพื่อสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ
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แนวทางการพัฒนา คือ
1. จัดตัง้ ศูนยขอ มูลทางวิชาการแหงชาติ เพื่อชวยเสริมใหมหาวิทยาลัย
สามารถพัฒนาคุณภาพเขาสูมาตรฐานโลก และใหมหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนทางการ
เงินตามผลการประเมินคุณภาพ
2. ปรับรูปแบบของมหาวิทยาลัยใหหลากหลายพอที่จะตอบสนองความตองการ
ที่จะเรียน พรอมกับมีอํานาจในการตัดสินใจในประเด็นสําคัญ เชน ปริมาณการรับนักศึกษา
การปรับหลักสูตร เปนตน
3. ปรับระบบการรับนักศึกษาใหมีความยืดหยุน โดยมหาวิทยาลัยแตละ
แหงสามารถกําหนดวิธกี ารของตนเองได ยกเวนมหาวิทยาลัยแหงชาติ และมหาวิทยาลัยของ
รัฐทีย่ งั ตองทําตามแนวทางที่กําหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการ
4. ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและไมเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย จะ
ตองไดเรียนในระดับอาชีวศึกษาที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย
5. จัดตัง้ บัณฑิตวิทยาลัยทางวิชาชีพ เพือ่ พัฒนาวิชาชีพในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. จัดระบบสนับสนุนการศึกษาอยางรอบดาน
ระบบสนับสนุนที่ตองลงมือกระทําไปพรอมกับการปฏิรูปการศึกษา ไดแก
1. การเพิ่มงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหถึง 5% ของ GNP
2. จัดตั้งระบบสารสนเทศทางการศึกษาและระบบประเมินผลอยางกวาง
ขวาง เพื่อชวยใหผูเรียนมีโอกาสเลือกโปรแกรมการศึกษา และมองเห็นภาพรวมของการ
ศึกษาที่ตนเองจะตองเขาไปเกี่ยวของ
3. เพิม่ อํานาจความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมตัดสินใจประเด็นทางการ
ศึกษาใหแกองคกรบริหารทองถิ่น ผูเ รียน และประชาชนในทองถิน่
4. การอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา ซึง่ อยูภ ายใตการดูแลของรัฐตองปรับ
ใหมีคุณภาพเหมาะกับยุคสมัย
5. การศึกษาตองไมเปนระบบที่แยกตัวออกจากระบบอื่น แตตองเปนสวน
หนึ่งของสังคมที่พัฒนาคนรวมกับระบบอื่น ๆ ของสังคม
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การจัดระบบบริหารการศึกษาทีเ่ อือ้ อํานวยแกการปฏิรูปการศึกษา
โครงสรางการบริหารการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี สามารถแบงออกได 2
ลักษณะ คือ
1. โครงสรางการบริหารหลัก ไดแก การบริหารในระดับประเทศ ระดับทองถิน่
ระดับโรงเรียน
2. โครงสรางการบริหารเพื่อสงเสริมการปฏิรูปการศึกษา ไดแก การบริหารใน
รูปของคณะกรรมการตาง ๆ เชน คณะกรรมาธิการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปนตน
แตละระดับมีรูปแบบการบริหาร ดังนี้
1. โครงสรางการบริหารหลัก
การบริ ห ารการศึ ก ษาเน น รู ป แบบการกระจายอํานาจรั บ ผิ ด ชอบจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีฐานะกระทรวงการศึกษาแหงชาติที่กํากับดูแลการจัดการศึกษาทุก
ระดับ ไปสูสานั
ํ กการศึกษาทองถิ่น และการบริหารระดับโรงเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี้ คือ
1.1 กระทรวงศึกษาธิการ
องคประกอบ
ผูรับผิดชอบสูงสุด คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รองลงไป คือ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง มีการแบงโครงสรางของหนวยงานออกเปน 3 สํานักงาน 4 สํานัก
(bureau) และ 21 แผนก (ดูรายละเอียดในแผนภูมทิ ่ี 2) นอกจากนั้นรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการยังกํากับดูแลหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาอีกหลายหนวยงาน ไดแก
! คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรแหงชาติ
! สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษาแหงชาติ
! สถาบันพัฒนาการศึกษานานาชาติ
! คณะกรรมาธิการรับเรือ
่ งรองทุกขของครู
! สถาบันการศึกษาพิเศษแหงชาติ
! สํานักงานเลขาธิการสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติ
บทบาทหนาที่
กระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่ดังนี้
! กําหนดนโยบายและดูแลการดําเนินงาน ตามนโยบายทีเ
่ กีย่ วของกับ
กิจกรรมทางวิชาการ การศึกษาทางวิทยาศาสตร และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ดําเนินการนํานโยบาย “Hongik Ingan” (การเสียสละเพื่อการอยูดี
กินดีของมนุษย) ไปสูภาคปฏิบัติทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจน
การผลิตเอกสารที่เกี่ยวของ
! สนับสนุนทางดานการงบประมาณและการบริหาร
แกโรงเรียนทุก
ระดับ องคกรการศึกษาทองถิน่ และมหาวิทยาลัยของรัฐ
! ดําเนินการพัฒนาครู
! กํากับดูแลงานการศึกษาตลอดชีวต
ิ
!

รายชื่อหนวยงานยอยในกระทรวงศึกษาธิการ
1. สํานักงานวางแผนและจัดการ แบงหนวยงานดังนี้
1.1 หนวยงานวางแผนและงบประมาณ
1.2 หนวยบริหารและจัดการ
1.3 หนวยกิจการกฎหมาย
2. สํานักงานการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา แบงหนวยงานดังนี้
2.1 หนวยศึกษานิเทศกระดับประถมศึกษา
2.2 หนวยศึกษานิเทศกระดับมัธยมศึกษา
2.3 หนวยนโยบายครู จําแนกหนวยงานยอย ดังนี้
2.3.1 หนวยพัฒนาครู
2.3.2 หนวยกิจการครู
2.3.3 หนวยสวัสดิการครู
2.4 หนวยหลักสูตรและประเมินผล จําแนกหนวยงานยอยดังนี้
2.4.1 หนวยพัฒนาหลักสูตร
2.4.2 หนวยประเมินการศึกษา
2.4.3 หนวยผลิตตํารา
2.5 หนวยการศึกษาปฐมวัย
2.6 หนวยการศึกษาพิเศษ

แผนภูมิที่ 2 โครงสรางการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี
รัฐมนตรีวาการ
หนวยประชาสัมพันธ
รัฐมนตรีชวยวาการ

หนวยวางแผนเรงดวน

ผูต รวจราชการ

1
สํานักงาน
วางแผน
และจัดการ

หนวยความรวมมือนานาชาติ

2
สํานักงาน
ประถมและ
มัธยมศึกษา

3
สํานักงาน
อุดมศึกษา

1.1

2.1

1.2

2.2

2.3.1

1.3

2.3
2.5
2.6

2.4

4
สํานักวางแผน
และนโยบาย
การศึกษา

3.1

5
สํานักบริหาร
การศึกษา
ทองถิน่

6
สํานัก
การศึกษา
ตลอดชีวติ

7
สํานักจัดการ
สารสนเทศ
การศึกษา

4.1

5.1

6.1

7.1

3.1.1

4.2

5.2

6.2

7.2

2.3.2

3.1.2

4.3

5.3

6.3

7.3

2.3.3

3.1.3

2.4.1

3.1.4

5.4
3.2.1

2.4.2

3.2

3.2.2

2.4.3

3.3

3.2.3

7.4

5.5
หมายเหตุ ดูรายชือ่ หนวยงานยอยของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามลําดับหมายเลข หนาถัดไป

แผนก
กิจการ
ทัว่ ไป
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3. สํานักงานอุดมศึกษา แบงหนวยงานดังนี้
3.1 หนวยนโยบายอุดมศึกษา จําแนกหนวยงานยอยดังนี้
3.1.1 ฝายประสานงานกิจการมหาวิทยาลัย
3.1.2 ฝายการคลังมหาวิทยาลัย
3.1.3 ฝายงานวิชาการมหาวิทยาลัย
3.1.4 ฝายสงเสริมสนับสนุนงานอุดมศึกษา
3.2 หนวยนโยบายอุตสาหกรรมศึกษา จําแนกหนวยงานยอยดังนี้
3.2.1 ฝายประสานงาน
3.2.2 ฝายบริหารวิทยาลัยอาชีวะชัน้ ตน
3.2.3 ฝายวิชาการวิทยาลัยอาชีวะชัน้ ตน
3.3 หนวยนโยบายและสวัสดิการนักศึกษา
4. สํานักวางแผนและนโยบายการศึกษา แบงหนวยงานดังนี้
4.1 ฝายประสานงานนโยบายการศึกษา
4.2 ฝายสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา
4.3 ฝายสถิติการศึกษา
5. สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น แบงหนวยงานดังนี้
5.1 ฝายสงเสริมสนับสนุนการศึกษาทองถิ่น
5.2 ฝายการคลังการศึกษาทองถิน่
5.3 ฝายอุปกรณเสริมการศึกษาทองถิ่น
5.4 ฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการศึกษา
5.5 ฝายพลศึกษาและสุขอนามัยนักเรียน
6. สํานักการศึกษาตลอดชีวิต แบงหนวยงานดังนี้
6.1 ฝายวางแผนการศึกษาตลอดชีวติ
6.2 ฝายสงเสริมและเผยแพรการศึกษาตลอดชีวิต
6.3 ฝายจัดการการศึกษาตลอดชีวติ
7. สํานักจัดการสารสนเทศการศึกษา แบงหนวยงานดังนี้
7.1 ฝายวางแผนสารสนเทศการศึกษา
7.2 ฝายเครือขายสารสนเทศและอุปกรณการศึกษา
7.3 หนวยพัฒนาสารสนเทศการศึกษา
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7.4 หนวยบริหารงานคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
1.2 การบริหารระดับทองถิ่น : สํานักงานการศึกษา
โดยแนวคิดของการกระจายอํานาจการศึกษาสูทองถิ่น ระดับทองถิน่
จึงมีการตั้งสํานักงานขึน้ ใน 7 เมืองใหญ และ 9 จังหวัด
องคประกอบของสํานักงานการศึกษาทองถิ่น
แตละสํานักงานการศึกษา ประกอบดวยบุคลากรหลักดังนี้ คือ
! คณะกรรมการการศึกษา
คณะกรรมการชุดนี้ไดรับคัดเลือกจากสภาทองถิ่น มีจานวนแปรผั
ํ
น
อยูระหวาง 7 ถึง 25 คน และไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนคณะกรรมการจะตองเปนนักการ
ศึกษาที่มีประสบการณทางการศึกษา
โดยอาจจะเปนประสบการณทางการสอนหรือการ
บริหารไมนอยกวา 10 ป วาระของคณะกรรมการ คือ 4 ป
คณะกรรมการการศึกษา
ทําหนาที่เปนผูกําหนดนโยบายการ
ดําเนินงานการศึกษาในทองถิน่ ของตน โดยยึดถือความคิดเห็นและความตองการของชุมชน
บวกกับหลักการทางการศึกษา
โดยปราศจากอิทธิพลทางการเมืองเปนแนวทางดําเนิน
นโยบาย
! ผูอ
 ํานวยการ
ผู อํานวยการเป น ผู ที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อกจากคณะกรรมการการศึกษา
ตองเปนผูมีประสบการณในงานทางการศึกษาไมนอยกวา 15 ป อยูใ นวาระไดคราวละ 4 ป
มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการทางการศึกษาตามแนวนโยบายของ
คณะกรรมการการศึกษา กําหนดระเบียบปฏิบัติ วางแผนงบประมาณ ทํารายงานการเงิน
บริหารจัดการเรื่องหลักสูตร จัดหาอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษา เปนตน (ดูแผนภูมิที่ 3)
บทบาทหนาที่และการประเมิน
สํานักงานการศึกษาทองถิน่ มีหนาที่โดยอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การดําเนินการทางดานการศึกษา ศิลปะ และรวมทั้งดานวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับทองถิ่น
ของตนทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
แตในขณะเดียวกันการดําเนินงานของสํานักงานการศึกษาแตละแหงก็
ตองไดรับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการดวยเชนกัน
โดยกระทรวงศึกษาธิการจะ
ประเมินเพื่อดูวาการจัดการศึกษาของทองถิ่นนั้น ผูป กครองและนักเรียนพึงพอใจมากเพียง

16

ใด และประเมินบนหลักการของการประเมินเพื่อสนับสนุน คือ ถาทองถิ่นใดประเมินแลว
ผลการประเมินออกมาดีก็จะไดรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น ดังเชนเมื่อเดือนสิงหาคม ป
1997 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสรรงบประมาณถึง 80 ลานลานวอน เพิ่มเติมใหแกสานั
ํ กงานการ
ศึกษาทีผ่ ลประเมินออกมานาพึงพอใจ

สถานศึกษาเอกชน

หองสมุดประชาชน
21 แหง

ศูนยซอ มบํารุง
อุปกรณการศึกษา

โรงยิมนักเรียน

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนพิเศษ

โรงเรียนพาณิชยชั้นสูง

โรงเรียนมัธยมตอนปลาย

แผนกกอสราง

แผนกสนับสนุน

สํานักการศึกษา
นอกระบบและ
พลศึกษา

แผนกงานคลัง

แผนกบริหาร

แผนกสุขอนามัยในโรงเรียน

แผนกพลศึกษา

แผนกการศึกษานอกระบบ

แผนกวิทยและเทคโนฯ

สํานัก
มัธยมศึกษา

โรงพยาบาลและศูนย
สุขภาพในโรงเรียน

ศูนยการศึกษาชีวิต
นักเรียนหญิง

แผนกพัฒนาการเรียน
การสอนมัธยม

คณะกรรมการ
การศึกษา
ประจําทองถิ่น

สถาบันวิทยฯศึกษา

ศูนยอบรมนักเรียน

แผนกนิเทศมัธยม

สํานัก
ประถมศึกษา

ศูนยอบรมครู

แผนกพัฒนาการเรียนการสอน

ร.ร. พิเศษ
(หลักสูตร ม.ตน)

หนวยตรวจสอบ

หนวยบริหารจัดการ

แผนกนิเทศประถม
สถาบันวิจัย

สํานักการศึกษา
ระดับเขต
จํานวน 11 เขต

หนวยวางแผนงบประมาณ

แผนกกิจการทัว่ ไป

สํานักงาน
วางแผน
และจัดการ

ร.ร. พาณชิยชั้นตน

ร.ร. ประชาคมชั้นสูง

ร.ร. ประชาคมชั้นตน

ร.ร. มัธยมตน

ร.ร. ประถม

ร.ร. อนุบาล

แผนภูมิที่ 3 โครงสรางองคการบริหารการศึกษาของกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ป ค.ศ. 1996
ผูอ าํ นวยการการศึกษา
หนวยประชาสัมพันธ

ผูช ว ยอํานวยการ
สํานัก
บริหาร
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เกณฑการประเมิน
เกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการใชในการประเมิน ประกอบดวยประเด็น
ตอไปนี้ คือ
1. การปฏิรูปชั้นเรียน หรือการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน จะพิจารณาใน
แงการเรียนการสอน การประเมินผลที่ใชในการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตอนุบาลถึงการศึกษา
นอกโรงเรียน
2. การจัดการศึกษาที่เนนความสําคัญของผูบ ริโภค (consumeroriented school) เปนการพิจารณาในแงสิทธิของผูปกครองนักเรียนที่จะเลือกรับการศึกษา
จากแหลงตาง ๆ วามีมากนอยเพียงใด
3. การใหความสําคัญแกสวัสดิการทางการศึกษา (education welfare)
คือ การพิจารณาถึงการใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัย ซึง่ พิจารณาตัง้ แตการเลีย้ งดูเด็กวัยทารก
ไปจนถึงเด็กทีพ่ กิ าร เด็กที่พลาดโอกาสการศึกษา
4. ระบบเกื้อหนุนระบบการศึกษา พิจารณาเรื่องระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพครู
5. เจตนารมณในการปฏิรูปการศึกษา พิจารณาถึงความพยายามใหม ๆ
ในการจัดการศึกษาตามแนวของการปฏิรูป
1.3 การบริหารระดับโรงเรียน
การดําเนินงานที่ควบคุมกับการกระจายอํานาจการบริหารลงสูทองถิ่น
คือ การจัดการศึกษาที่ใหโรงเรียนเปนฐาน (school-based management) ดวยวิธีจัดใหมี
สภาโรงเรียน (school council) ในทุกโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทัง้ นี้
เพื่อประกันความมีอํานาจในตัวเองของโรงเรียน รวมทั้งเปนการระดมผูมีสวนไดสวนเสีย ให
เขามารวมกันจัดการศึกษา
คณะกรรมการในสภาโรงเรียน มีจานวนอยู
ํ
ระหวาง 7-15 คน โดย 4050% ตองเปนผูป กครองนักเรียน 30-40% เปนผูบริหารโรงเรียน 10-30% เปนตัวแทนจาก
ชุมชน กรรมการในสวนของผูป กครองไดมาจากการเลือกตัง้ จากกลุม ผูป กครองนักเรียน สวน
ตัวแทนประชาชนในชุมชนไดมาจากคําแนะนําของตัวแทนผูปกครองและครู กรรมการใน
สวนของผูปกครองและตัวแทนชุมชนอยูในวาระไดคราวละ 1 ป และสามารถเปนกรรมการ
ติดตอกันได 3 ครั้ง
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หนาที่ของสภาโรงเรียน
สภาโรงเรียนมีหนาที่พิจารณางบประมาณโรงเรียน ปรับปรุงหลักสูตร
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดกิจกรรมที่สรางความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน จัดกิจ
กรรมสวัสดิการนักเรียน และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
นอกจากสภาโรงเรียน โรงเรียนแตละแหงยังมีสมาคมผูปกครองนัก
เรียนที่คอยใหการสนับสนุนโรงเรียนในกิจการดานตาง ๆ อีกดวย
2. โครงสรางการบริหารเพื่อสงเสริมการปฏิรูปการศึกษา
โครงสรางทีม่ พี ลังในการปฏิรปู การศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี สวนที่ 2
คือ โครงสรางในรูปคณะกรรมการที่ประกอบดวย ผูเกี่ยวของ และผูช านาญการต
ํ
าง ๆ รวมกันทํา
หนาที่ใหคาปรึ
ํ กษาและชี้แนวทางการจัดการศึกษารูปแบบใหม คณะกรรมการที่สําคัญ ไดแก
2.1 คณะกรรมาธิการแหงประธานาธิบดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (The
Presidential Commission on Education Reform)
2.2 สภาที่ปรึกษาดานนโยบายการศึกษา (The Advisory Council for
Educational Policy)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 คณะกรรมาธิการแหงประธานาธิบดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (The
Presidential Commission on Education Reform)
คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1989 เพือ่ ทําหนาที่ใหคําปรึกษา
แกประธานาธิบดี
ในการกําหนดแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมตัวเขาสูยุค
ศตวรรษที่ 21 โดยกําหนดแผนพัฒนาการศึกษาทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกํากับดูแลให
การปฏิรูปการศึกษาเปนจริงขึ้นทั่วประเทศ
องคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย คณะทํางานซึง่ ไดมา
จากทีมงานของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ฝายวางแผนและนโยบายสํานัก
เลขาธิการประธานาธิบดี และฝายบริหารงานของสํานักนายกรัฐมนตรี ผูเ ชีย่ วชาญ ตลอดจน
ตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ เชน กลุมสตรี สื่อมวลชน เปนตน รวมทั้งคณะกรรมการ
ประสานงาน ซึ่งประกอบดวย รัฐมนตรีจาก 14 กระทรวงที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายปฏิรูป
การศึกษาไปสูการปฏิบัติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ (ดูภาพโครงสราง
ของคณะกรรมาธิการจากแผนภูมิที่ 4)
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แผนภูมทิ ่ี 4 โครงสรางคณะกรรมาธิการแหงประธานาธิบดีเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ประธานาธิบดี
นายกรัฐมนตรี
คณะกรรมาธิการ
Steering
Committee

■

■

■

คณะอนุกรรมการ
- ฝายกฎระเบียบและระบบโรงเรียน
- ฝายบริหารการศึกษาและการคลัง
- ฝายหลักสูตรและการสอบเอนทรานซ
- ฝายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- ฝายการศึกษาผูใหญและการศึกษานานาชาติ
ผูเชี่ยวชาญ
เลขาธิการ

คณะกรรมการประสานงาน

ผลงานของคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการไดนําเสนอแนวคิดที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษามาอยางตอเนือ่ ง คือ
! เดือนกันยายน ป ค.ศ. 1994 นําเสนอโครงการเพื่อการปฏิรูปการ
ศึกษา 11 โครงการ มีเนื้อหาใหขยายวงเงินงบประมาณการศึกษา สรางความเขมแข็งเพื่อ
สามารถแขงขันในระดับโลกไดของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพิ่มความมีอํานาจในตัวเอง
ใหแกสถานศึกษาเอกชน ตั้งคณะทํางานเพื่อรับฟงและระดมความคิดจากประชาชนทุกสวน
ของสังคม
! เดือนพฤษภาคม ป ค.ศ. 1995 กําหนดมาตรการเพื่อสรางการศึกษา
ระบบใหมที่เหมาะกับยุคขอมูลขาวสาร และความเปนนานาชาติ รวมทั้งการสรางเกาหลีโฉม
ใหม
! เดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 1996 นําเสนอวิธีการปรับระบบอาชีวศึกษา
ใหม ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถม มัธยมศึกษาใหม รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายการศึกษาใหทันสมัยมากขึ้น
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2.2 สภาที่ปรึกษาดานนโยบายการศึกษา (The Advisory Council for
Educational Policy)
สภาที่ปรึกษาฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ป ค.ศ. 1988 เพือ่ ทําหนา
ที่ตรวจสอบและใหคําแนะนําในเรื่องนโยบายการศึกษา
ตลอดจนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับการ
พัฒนาการศึกษาตามคําขอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
องคประกอบของสภาที่ปรึกษา
สมาชิกของสภาทีป่ รึกษาฯ เปนผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาจํานวน 60
คน อยูในวาระคราวละ 2 ป แบงการทํางานออกเปน 6 คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
รวม (ดูแผนภูมิที่ 5)
ผลงานของสภาที่ปรึกษา
ผลงานที่ปรากฏเปนรูปธรรม ไดแก การปรับระบบการสอบคัดเลือก
เขาเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา การสรางระบบการบริหารงานแบบมีอํานาจในตนเองของ
การศึกษาทองถิน่ สงเสริมการศึกษาพิเศษ ปฏิรูปการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายอาชีวะ สงเสริมใหมีการจัดตั้งสมาคมโรงเรียนเพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน และสงเสริม
ระบบรับรองคุณภาพของครูชน้ั เลิศ เปนตน
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แผนภูมิที่ 5 โครงสรางองคกรของสภาทีป่ รึกษาดานนโยบายการศึกษา
ประธาน
รองประธาน
คณะทํางานรวม
(ประกอบดวยประธาน
อนุกรรมการทุกคณะ)

อนุกรรมการ
ฝายนิเทศและ
ตําราเรียน

อนุกรรมการ
ฝายอุดมศึกษา

อนุกรรมการ
ฝายการศึกษา
ทองถิน่

อนุกรรมการ
ฝายการศึกษา
วิทยและเทคโน

กรรมการวิจยั

เลขาธิการ
(คือ ผูอํานวยการกอง
วางแผนและจัดการ)

อนุกรรมการ
ฝายการเรียน
การสอน

อนุกรรมการ
ฝายการศึกษา
ตลอดชีวิต

เลขานุการ
(คือ เจาหนาทีจ่ ากฝาย
วางแผนและงบประมาณ)

2.3 หนวยงานของรัฐและองคกรเอกชน
นอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการ ซึง่ รัฐจัดตัง้ ขึน้
ยังมีหนวยงานหลายหนวยเขามามีบทบาทรวมในการจัดการศึกษาแนวใหมตามบทบาทของ
ตนเอง โดยมีเปาหมายรวมกัน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนากําลังคน และจัดการ
ศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ หนวยงานเหลานี้แยกเปน 2 สวน คือ ภาครัฐ และองคกรเอก
ชน
2.3.1 หนวยงานภาครัฐ ไดแก กระทรวงที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคน
เชน
!
กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ชวยในดานการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนากําลังคน
!
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วางนโยบายเพือ่
ดําเนินงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งดูแลสถาบันวิจัยหลายแหง
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กระทรวงแรงงาน กําหนดนโยบายและดําเนินการเกี่ยวกับ
เรือ่ งความตองการและการพัฒนาแรงงาน จัดตัง้ องคกรกําลังแรงงานเกาหลี เพื่อเปนศูนยฝก
อบรมแรงงาน
2.3.2 องคกรเอกชน
องคกรเอกชนทีม่ ลี กั ษณะเปนองคกรวิชาชีพ และมีบทบาท
เสริมการพัฒนาการศึกษาของเกาหลี มีหลายองคกรทีโ่ ดดเดนมาก ไดแก
!
สภาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแหงเกาหลี (Korean
Council for University Education - KCUE) เปนองคกรสําคัญในการสงเสริมความมีอํานาจ
ในตนเอง และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย สภาการศึกษาแหงนี้มีบทบาทเปนองคกร
ใหคําปรึกษาแกมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่เปนสมาชิกทั่วประเทศ ในประเด็นเรื่องการวิจัย
สถาบัน การคัดเลือกนักศึกษา การชวยเหลือทางดานการเงิน การพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน ตลอดจนดําเนินงานในลักษณะของการประเมินสถาบันตามแนวทางของการประกัน
คุณภาพของสถาบันสมาชิก
!
สมาคมอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน (Korean
Association of Private Secondary School Principals) กอตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของ
อาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนทั่วประเทศ มีบทบาทเปนศูนยทรัพยากรใหแกโรง
เรียนสมาชิก เสนอแนะมาตรการเชิงนโยบายแกกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการ
ศึกษา ทําวิจัยเพื่อการพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
! องคกรเอกชนอืน
่ ๆ ทีอ่ ยูใ นรูปของสมาคมผูป กครอง กลุม
ประชาชนอาสาสมัคร มีบทบาทเสริมการปฏิรูปการศึกษาในลักษณะตาง ๆ กัน และบาง
สมาคมมีตัวแทนเขาไปเปนกรรมการในคณะกรรมาธิการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงของระบบบริหารงานการ
ศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลีที่มีลักษณะเปนการกระจายอํานาจลงสูท อ งถิน่ โดยยึดหลักให
โรงเรียนเปนฐานสําคัญที่สุดในการจัดการ พรอมกับมีองคกรภายนอกทําหนาที่ใหการสนับสนุน
และดําเนินการประเมินเพื่อสงเสริม ไมใชประเมินเพื่อจับผิด ดังเสนอในรูปแผนภูมิที่ 6 และ
ที่ 7
!
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แผนภูมทิ ่ี 6 โครงสรางการบริหารที่เนนโรงเรียนเปนฐานการจัดการ

คณะกรรมาธิการเพื่อการ
ปฏิรปู การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียน/สถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน/
การศึกษาตลอดชีวิต
องคกรเอกชน
ทางการศึกษา

ทองถิน่

หมายเหตุ

เสน

หมายถึง การประสานงานและรวมมือกัน
หมายถึง การมอบอํานาจและการประสานงาน

แผนภูมิที่ 7 เปาหมายของการบริหารการศึกษา คือ EDUTOPIA

คณะกรรมาธิการ
เพื่อการปฏิรปู การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
ทองถิน่
ระดับเมือง
จังหวัด
และอําเภอ

กระทรวงและ
หนวยงานของรัฐ

EDUTOPIA ;
การศึกษาระบบเปด
เพื่อพัฒนาคนทุกคน

โรงเรียน/สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน/
แหลงการศึกษานอกระบบ
องคกรของ
ผูปกครองและ
องคกรประชาชน

ก

องคกรเอกชน
ทางวิชาชีพ
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การบริหารระบบงบประมาณการศึกษา
แหลงเงินงบประมาณทางการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี มาจาก 4 แหลง
คือ รัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิน่ เอกชนเจาของกิจการหรือกองทุนนิติบุคคล และผูปกครอง
บทบาทการจัดสรรงบประมาณจะแตกตางกันดังนี้
! รัฐบาลกลาง
รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณจากภาษีอากรทั่วประเทศ
และภาษีการ
ศึกษาใหแกรัฐบาลทองถิ่น ซึ่งดูแลโรงเรียนระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน (บางสวน) สถาบันวิจัย และหนวยงานเสริมการศึกษา บางปรฐั บาล
กลางตองใชงบประมาณทางการศึกษาสูงถึง 24% ของงบประมาณทัง้ หมด ในปจจุบันรัฐมี
เปาหมายที่จะเพิ่มงบทางการศึกษาใหถึง 5% ของ GNP โดยในป 1997 กอนที่ประเทศจะ
พบกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ รัฐไดเพิ่มไปถึง 4.8%
งบประมาณทีร่ ฐั บาลกลางอุดหนุนใหแกรฐั บาลทองถิน่ อยูใ นระดับ 83-84%
ของงบทีใ่ ชในการศึกษาทองถิน่
จากแผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบใหเห็นถึงสัดสวนงบประมาณทาง
การศึกษากับงบประมาณประเภทอื่น ในป ค.ศ. 1997 โดยแสดงใหเห็นวางบการศึกษามีสัดสวน
เปน 18% จัดอยูใ นลําดับที่ 3 ของงบทัง้ หมด (ดูแผนภูมิที่ 6)
และแผนภูมิที่ 9 แสดงใหเห็นถึงสัดสวนของการจัดสรรเงินไปสูสายงานตาง ๆ
ซึ่งแสดงใหเห็นวา งบประมาณถึง 50% ถูกจัดสรรใหแกการศึกษาในทองถิ่น
แผนภูมิที่ 10 แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของการจัดสรรเงินงบประมาณทาง
การศึกษา จากรัฐบาลกลางลงสูร ฐั บาลทองถิน่ ซึง่ จัดสรรออกมาหลายลักษณะในรูปของเงิน
กอนใหญ (Lump-sum) ที่ผูรับเปนผูมาทํารายละเอียดในการจายเอง เชน เงินกองทุนการ
ศึกษาทองถิ่น เงินปรับปรุงสิ่งแวดลอม และเครื่องอํานวยความสะดวกทางการศึกษา เงินอุดหนุน
สถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ เงินสําหรับการกูย มื เพือ่ ลงทุน ฯลฯ และจากรัฐบาลทองถิน่
ลงสูระดับโรงเรียน

26

แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบสัดสวนของงบประมาณทางการศึกษากับงบประมาณอื่น ๆ
ป ค.ศ. 1997
การพัฒนาเศรษฐกิจ

25 %

ความมัน่ คง

21 %

การศึกษา

งบรวม (100 %)
674,786 ลานวอน

พัฒนาสังคม

9%

บริหารทัว่ ไป

10 %

งบอืน่ ๆ

7%

18 %

เงินอุดหนุน
รัฐบาลทองถิ่น

10 %

แผนภูมิที่ 9 สัดสวนการจัดสรรเงินของกระทรวงศึกษาธิการ ป ค.ศ. 1997

จัดสรรใหแก
สํานักการศึกษาทองถิน่

สนับสนุนการศึกษา
ทองถิน่ โดยตรง

งบทัง้ หมด (100 %)
18,287,609 ลานวอน

อืน่ ๆ

4.8 %

องคกรสนับสนุน
ทางการศึกษา

0.2 %

สถาบัน
ทางการศึกษา

7.1 %

สํานักงานกระทรวง

8.4 %
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แผนภูมิที่ 10 ภาพรวมระบบงบประมาณทางการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี
1. งบของรัฐบาลกลาง
งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
งบทั่วไป
งบเฉพาะดาน
- งบบริหารจัดการ
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
- กองทุนการศึกษาทองถิ่น
แหงชาติ
- สถาบันการศึกษาแหงชาติ
- เงินโอนสําหรับการศึกษาทองถิ่น
- สถาบันในสังกัด ศธ.
- การจัดการสมบัตขิ องชาติ
- การกูย มื เพือ่ ลงทุน
- การบริหารจัดการภาษีพฒ
ั นา
ชนบท
- ปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางการศึกษา

เงินรายได
- ภาษีภายใน
- ภาษีการศึกษา
- รายไดประชาชาติ
- คาบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน

2. งบรัฐบาลทองถิน่
งบทัว่ ไป
รายได
- ภาษีทองถิ่น
- เงินชวยเหลือจากรัฐ
- รายไดประชาชาติ

รายจาย
- การบริหาร
- รัฐสวัสดิการ
- การศึกษาวัฒนธรรม
- อื่น ๆ

งบเฉพาะดานของการศึกษาทองถิน่
รายได
รายจาย
- จากรัฐบาลกลาง - การบริหาร
เงินกองทุน
- กรรมการศึกษา
ภาษีเงินโอน
- โรงเรียน
งบปรับปรุง
- สนับสนุนการ
สิ่งแวดลอมทาง
ศึกษาเอกชน
การศึกษา
- อุปกรณเครื่อง
งบชวยเหลือจากรัฐ อํานวยความ
- จากรายไดทว่ั ไป
สะดวก
- งบบํารุงการศึกษา - อื่น ๆ
- รายไดจากทรัพยสนิ
- อื่น ๆ

3. สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาแหงชาติ

สถาบันการศึกษาของรัฐ

สถาบันการศึกษาเอกชน
กองทุนมูลนิธิ
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รัฐบาลทองถิ่น
โดยขอผูกพันทางกฎหมาย รัฐบาลกลางตองจัดสรรงบประมาณอุดหนุนใน
รูปของเงินเหมารวม (Lump-sum) ใหแกรฐั บาลทองถิน่ และตองจายเงินเดือนใหแกครูที่สอน
อยูใ นโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ในป 1997 มหานครและจังหวัดทั้ง 15 แหง ไดรบั งบประมาณทางการ
ศึกษาทั้งหมด 17,058 ลานลานวอน เปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง 14,388.9 ลานลานวอน
(ประมาณ 84.2%) โอนมาจากรายไดทว่ั ไป 1,093 ลานลานวอน (6.4%) คาหนวยกิตและ
รายไดจากการขายทรัพยสนิ ตลอดจนรายไดอน่ื ๆ 1,606.4 ลานลานวอน (9.4%)
จากรายไดจํานวนนี้ ไดถกู จัดสรรออกเปนงบคาใชจา ยดังนี้ คือ งบอุดหนุน
เงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน 1,672.079 ลานวอน (9.8%) งบบริหารจัดการ 1,850,803 ลาน
วอน (10.9%) งบอุปกรณและเครือ่ งอํานวยความสะดวก 3,058,805 ลานวอน (17.9%) งบ
เงินเดือนบุคลากร 10,371,782 ลานวอน (60.8%) งบอื่น ๆ 104,265 ลานวอน (0.6%)
(ดูแผนภูมิที่ 11)
!

แผนภูมิที่ 11 สัดสวนงบประมาณของการศึกษาทองถิ่น ป ค.ศ. 1997
เงินเดือนและ
คาตอบแทนบุคลากร

อุปกรณและ
เครื่องมือทางการศึกษา

งบรวม (100 %)
17,057,734 ลานวอน

งบอื่น ๆ

0.6 %

งบอุดหนุน
โรงเรียนเอกชน

9.8 %

งบบริหารจัดการ

10.9 %
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จากแผนภูมิ แสดงใหเห็นวางบเงินเดือนและคาตอบแทนบุคลากรมีสัดสวน
สูงที่สุด แตก็อยูในระดับ 60% รองลงมาคือ งบที่เกี่ยวกับอุปกรณและเครื่องอํานวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน โดยมีงบที่ตองอุดหนุนใหแกสถานศึกษาของเอกชน 9.8%
! ภาคเอกชน
แหลงรายไดของการศึกษาเอกชนมาจากแหลงใหญ 3 แหลง คือ จากคา
หนวยกิตและคาบํารุงการศึกษา จากเงินอุดหนุนของรัฐ จากเงินกองทุนหรือจากมูลนิธิ และ
จากกองทุนเงินกูข องรัฐเพือ่ ใชสําหรับการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา
จากขอมูลในป 1997 ไดแสดงใหเห็นสัดสวนของรายไดและรายจายในสวน
การศึกษาเอกชนทั่วประเทศ (ดังปรากฏในตารางที่ 1 และ 2) ทีฉ่ ายภาพใหเห็นวา
ตารางที่ 1 รายรับของโรงเรียนเอกชน ในป ค.ศ. 1997
ระดับโรงเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

คาเลาเรียน เงินอุดหนุน
จากรัฐ
783
3
(83%)
(0.3%)
1,748
5,992
(21.3%)
(73.2%)
10,454
8,067
(53.5%)
(41.4%)
12,985
14,062
(45.3%)
(49.1%)

เงินจาก
มูลนิธิ
131
(13%)
173
(2.1%)
467
(2.4%)
771
(2.7%)

หนวย : ลานลานวอน
อื่น ๆ
รวม
36
(3.7%)
277
(3.4%)
535
(2.7%)
848
(2.9%)

953
8,190
19,523
28,666
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ตารางที่ 2 สัดสวนของงบรายจายของโรงเรียนเอกชน ในป ค.ศ. 1997
หนวย : ลานลานวอน
เงินเดือน งบบริหาร อุปกรณและ
ระดับโรงเรียน
และ
จัดการ
เครือ่ งอํานวย
รวม
คาตอบแทน
ความสะดวก
ประถมศึกษา
717
183
53
953
(75.2%)
(19.2%)
(5.6%)
มัธยมศึกษาตอนตน
7,444
429
318
8,190
(90.9%)
(5.2%)
(3.9%)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
17,455
984
1,084
19,523
(89.4%)
(5.0%)
(5.6%)
รวม
25,616
1,596
1,454
28,666
(89.4%)
(5.6%)
(5.0%)
รายรับที่เอกชนนํามาใชลงทุนในการศึกษาสวนใหญไดมาจากคาเลาเรียนที่
เก็บจากผูปกครอง และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิง่ ในระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สูงถึง 83% และ 53.5% ตามลําดับ ในขณะที่ไดรับจากเงิน
กองทุนมูลนิธขิ องเอกชนเพียง 13-2.4% เทานั้น เหตุที่รัฐใหการอุดหนุนเงินแกโรงเรียนเอก
ชนจํานวนนอยเนื่องจากการศึกษาระดับประถม เปนระดับที่รัฐลงทุนจัดใหประชาชนฟรีทั้ง
หมดอยูแลว โดยเฉพาะอยางยิง่ นักเรียนทีอ่ ยูใ นยานทีผ่ ปู กครองมีอาชีพทําเกษตรกรรมและ
การประมง ดังนั้นเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนจึงเปนการเลือกที่ตองลงทุนสูงกวาโดยสมัครใจ
ระดับที่เงินอุดหนุนจากภาครัฐทุมเทลงไปจํานวนมาก คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอน
ปลายแสดงใหเห็นถึงแนวความคิดของการรวมแรงกันจัดการศึกษาระหวางรัฐและเอกชน แต
เมื่อพิจารณาจากตัวเลขจะเห็นไดวา ถารัฐลงทุนนอยเทาใด ผูท ต่ี อ งลงทุนจายในสัดสวนที่
มากขึ้นก็คือ ผูป กครองนักเรียน
ในสวนของคาใชจา ย เงินเดือน และคาตอบแทน มีสัดสวนที่สูงที่สุดทุก
ระดับ ในขณะทีง่ บดานอุปกรณและเครือ่ งอํานวยความสะดวกในการเรียนมีเพียง 5% เทานั้น
จึงเปนขอมูลสะทอนใหเห็นวาวัสดุอุปกรณยังเขาไปมีบทบาทในการเรียนการสอนนอยกวาครู ซึ่ง
นาจะมีลักษณะที่ไมตางจากการศึกษาไทยเทาใดนัก
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ขอพึงสังวรในการจัดการศึกษา
อยางไรก็ตาม
นักวิชาการบางคนไดเขียนบทความเสนอขอเตือนใจใหรัฐ
ตระหนักถึงผลเสียของการเรงรัดพัฒนาที่จะทําใหสังคมเกาหลีอยูในภาวะที่เปนสังคมเสี่ยง
(Risk Society) คือ สังคมทีต่ อ งพบกับภาวะเลวรายทางสังคม ซึ่งมากับการพัฒนาอุตสาห
กรรม
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในทางการศึกษา มูน ยง-ลิน ไดชี้ใหเห็นวาระบบการศึกษา
ที่มองขามความสําคัญของอารมณความรูสึกนั้น เปนการศึกษาที่สรางความเสี่ยงใหแกสังคม
ไดแก ลักษณะดังนี้
1. การศึกษาที่เนนแตเพียงความรู โดยละเลยความสําคัญของการพัฒนาดาน
บุคลิกภาพ ดานรางกาย ดานสังคม ทําใหพลาดโอกาสที่จะพัฒนาคน “ทัง้ คน” การเนนแต
เพียงความรูย งั ทําใหสมรรถภาพทางรายกายและคุณธรรม จริยธรรมลดตํ่าลง
2. การศึกษาที่ใหความสําคัญเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถสูง โดยละเลย
นักเรียนที่ไมมีความสามารถ เรียนไมทันเพื่อน หรือนักเรียนที่มีปญหาดานตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่
นักเรียนกลุมหลังควรไดรับการเอาใจใสใหมีโอกาสพัฒนาไปอยางมีคุณภาพเชนเดียวกัน ใน
ฐานะทีเ่ ปนพลเมืองคนหนึง่ ของสังคม
3. การศึกษาที่ใหความสําคัญแตเพียงความรูอันเปนเครื่องมือที่จะกรุยทางไป
สูการสอบเขาเรียนตอ ทําใหนักเรียนพลาดโอกาสในการเรียนรูตามความสนใจของตนเอง
และพลาดโอกาสเขาถึงคุณคาอันแทจริงของความรู
4. การศึกษาที่ใหความสําคัญแกบทบาทการเปนผูถ า ยทอดของครู นักเรียนจะ
ถูกบังคับใหทําในสิ่งที่ครูวางกําหนดกฎเกณฑไว ทั้งที่นักเรียนอาจจะยังไมมีความพรอมหรือ
ไมมีความถนัด
5. การศึกษาที่ใหความสําคัญแกการสอบประเมินผล การศึกษาลักษณะนี้จะ
ทําใหนักเรียนมุงแตกวดวิชา มุงแตการเก็งขอสอบ โดยไมสนใจแกนแทของการเรียนรูวามี
คุณคาอะไรบาง
6. การศึกษาที่เนนความสําคัญของโรงเรียน และ ”การมาโรงเรียน” นักเรียน
จะถูกกําหนดใหยอมรับวา หนาที่สําคัญของนักเรียน คือ การเรียนหนังสือที่โรงเรียน การขาด
เรียนถือวาเปนเรื่องใหญที่ครูตองตรวจสอบ จึงทําใหนักเรียนพลาดโอกาสดี ๆ ทีจ่ ะเรียนรูส ง่ิ อืน่
นอกหองเรียน เชน การติดตามพอแมเดินทางไปตางจังหวัดหรือตางประเทศ ตลอดจนการ
คนหาความรูโดยอาศัยเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม
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7. การศึกษาที่ใหความสําคัญแกการเรียนตอระดับมหาวิทยาลัย กระแสของ
การศึกษาที่มุงเขาสูมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ โดยเริ่มตั้งแตชั้นอนุบาล ทําใหการ
ศึกษาเสียโอกาสในการพัฒนาคนที่เหมาะกับความถนัด และเหมาะกับงานซึ่งเปนประโยชน
ตอคนและสังคม
ลักษณะทั้ง 7 ประการดังกลาว จะแกไขไดดวยการหันกลับมาคิดถึงการศึกษา
ในรูปแบบใหม เพื่อใหการศึกษาไดเปดกวางทั้งในดานเปาหมาย วิธีการ และโอกาสที่คนทั่ว
ไปจะใชการศึกษาเปนเครื่องมือพัฒนาตนเอง ไมใชเปนเพียงการ “รับการศึกษา” เพื่อใหมี
ลักษณะตามที่ถูกกําหนดไวแลวในระบบการศึกษาแบบเดิม
พิจารณาในมิตขิ องการศึกษาไทย ก็ปรากฏลักษณะที่จะทําใหสังคมเสีย่ งอยู
อยางชัดเจน ปจจุบันพิษภัยของสังคมอันเกิดจากความไมสมดุลของการศึกษา ปรากฏอยาง
ชัดเจนทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม ถาปลอยใหเปนเชนนี้ตอไปก็เทากับเพิ่มความรุนแรงของ
ปญหามากขึ้น จึงเปนภาระหนาทีข่ องคนไทยทุกฝายจะตองชวยกันแกไข
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