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คํานํา
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สาธารณรัฐเกาหลีถือวา การ
ศึกษาเปนหนทางหลักหรืออาจเปนหนทางเดียวในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ รัฐบาลจึงไดดําเนินการพัฒนาการศึกษาจนกระทั่งการขยายตัวทาง
การศึกษาในเกาหลีทางดานปริมาณถึงจุดอิ่มตัวตั้งแตกลางทศวรรษที่ผานมา
หลังจากนัน้ รัฐบาลจึงไดหนั มาพัฒนาในเรือ่ งคุณภาพการศึกษามากขึน้
เมื่อประธานาธิบดีคิม ยัง ซัม เขารับตําแหนงเปน
ประธานาธิบดีที่มาจากพลเรือนคนแรกในรอบ 32 ป จึงไดประกาศนโยบาย
ปฏิรูปเพื่อสรางประเทศเกาหลีใหม คือ ปฏิรูปการเมือง การทหาร และ
เศรษฐกิจ โดยใชการปฏิรูปการศึกษาเปนปจจัย สนับสนุนที่สําคัญ
ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา
ซึง่ ขึน้ ตรงตอประธานาธิบดี (The Presidential Commission on Education
Reform) ขึน้
เพื่อเสนอนโยบายและมาตรการในการปฏิรูปการศึกษาแก
ประธานาธิบดี
โดยมีกระทรวงศึกษาธิการรับหนาที่นําไปปฏิบัติใหเปน
รูปธรรมตอไป คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาไดนําเสนอขอเสนอแนะวา
ดวยการปฏิรูปการศึกษาตอประธานาธิบดีรวม 4 ครั้ง ดังปรากฏในรายงาน
การปฏิรูปการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ฉบับนี้
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติพิจารณาเห็นวา
รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาซึ่งขึ้นตรงตอประธานาธิบดีของ
สาธารณรัฐเกาหลีดงั กลาวนี้ นําเสนอขอเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาที่มีวิสัย
ทัศนกาวไกลและครอบคลุมการศึกษาทั้งระบบ ซึง่ จะเปนประโยชนอยางยิง่ ตอ
การดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ หลังจากที่
มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตามบทบัญญัติในรัฐธรรม
นูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตอไป ซึง่ ในรางพระราชบัญญัติ

ที่กําลังอยูในระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรขณะนี้ไดกําหนดใหมี
คณะกรรมการเฉพาะกิจดําเนินการปฏิรูปการศึกษาไวดวย
สํานักงานฯ
จึงไดจดั แปลรายงานการปฏิรูปการศึกษา
สําหรับศตวรรษที่ 21 ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาซึ่งขึ้นตรงตอ
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเกาหลีดงั กลาวนีข้ น้ึ เพื่อเผยแพรใหนักการเมือง
ผูบริหาร นักการศึกษา และผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาทุกระดับ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน เพือ่ เปนพลังผลักดัน
ใหการปฏิรูปการศึกษาของไทยประสบผลสําเร็จตามเจตนารมณตอไป
สํานักงานฯ ขอขอบคุณนางสาวพิศวาส ปทุมุตตรังษี ซึ่งเปนผู
แปลรายงานฉบับนี้ดวยความวิริยะอุตสาหะ และอาจารยศรีนอย โพวาทอง ที่
ปรึกษาดานตางประเทศของสํานักงานฯ ซึง่ ไดอทุ ศิ เวลาในการพิจารณาและ
เรียบเรียงรายงานฉบับนีใ้ หอกี ครัง้ หนึง่

(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

คํานํา
ของ
ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรปู การศึกษาซึง่ ขึน้ ตรงตอประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี

คณะกรรมาธิการปฎิรูปการศึกษาของประธานาธิบดี หรือ The
Presidential Commission on Education Reform (PCER) ซึง่ ไดรบั การจัด
ตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ 1994 ไดใหแนวทางการปฎิรูปการศึกษาในสา
ธารณรัฐเกาหลี คณะกรรมาธิการฯ ในฐานะองคกรใหคาแนะนํ
ํ
าทางดาน
นโยบายแกประธานาธิบดี ไดนําเสนอมาตรการปฎิรูปการศึกษามากมาย โดย
มีกระทรวงศึกษาธิการรับหนาที่นาไปปฏิ
ํ
บัติใหเปนรูปธรรมตอไป ทัง้ นีจ้ ะได
รับการสนับสนุนตลอดทั้งกระบวนการตามนัยแหงอํานาจของประธานาธิปดี
จุดประสงคของรายงานเลมนี้มุงใหผูอานทั่วโลกไดทราบถึงขอเสนอแนะการป
ฎิรปู การศึกษาดังกลาว
การปฎิรูปการศึกษานับเปนสารัตถะสากล ความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและเห็นไดอยางชัดเจนในหลาย ๆ ดาน ซึ่งรวมทั้ง
เทคโนโลยีและความสัมพันธระหวางประเทศดวย เปนปจจัยสวนหนึ่งซึ่งสง
ผลใหนานาประเทศตระหนักดีวาการใหการศึกษาอยางเหมาะสมกับพลเมือง
ของตนคือหนทางเดียวที่จะทําใหประเทศชาติสามารถรับมือกับปญหาทาทาย
ทั้งหลายในศตวรรษที่ 21 ไดสําเร็จ การที่จะดํารงตนใหอยูรอดไดในกระแส
โลกาภิวัฒนและยุคสารสนเทศที่กําลังจะมาถึงนัน้ เราจําเปนตองพัฒนาระบบ
การศึ ก ษาให มี ค วามเหมาะสมสอดคล อ งกั บ ยุ ค สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นไปเพื่ อ สร า ง
ทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถในดานการแขงขัน ดวยเหตุนี้การปฎิรูปการ
ศึกษาจึงเปนภารกิจของชาติทจ่ี ะพึงละเลยไมไดโดยเด็ดขาด

แรงจูงใจโดยทั่วไปของการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปฎิรูปการ
ศึกษาในเกาหลีกค็ ลายคลึงกับอีกหลายๆ ประเทศซึ่งวางนโยบายการศึกษาไว
ในลําดับความสําคัญสูงสุดเพื่อเตรียมประชากรเขาสูศตวรรษหนา อยางไรก็
ตามแนวคิดและแนวปฏิบัติในการปฎิรูปการศึกษาของเรานั้น มีความเปนเอก
ลักษณตรงที่วาเปนการปฎิรูปที่งอกงามออกมาจากจารีตประเพณีทางการ
ศึกษาของประเทศเกาหลีโดยแทจริง เพื่อมุงแกไขปญหาที่มีลักษณะเฉพาะตัว
ในสังคมเกาหลีเทานั้น
รูปลักษณของขอเสนอการปฎิรูปโดยคณะกรรมาธิการฯ นั้น
ออกมาเปนรายงาน 4 ฉบับดวยกัน ฉบับแรกไดรับการนําเสนอตอ
ประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 1995 ฉบับที่สองเมื่อวันที่ 9
กุมภาพันธ 1996 ฉบับที่สามเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 1996 และฉบับสุดทายเมื่อ
วันที่ 2 มิถนุ ายน 1997
ในการดําเนินงานรางขอเสนอแนะวาดวยการปฎิรูปการศึกษา
นั้น คณะกรรมาธิการฯ ไดตั้งเปาหมายไวที่ “การศึกษาในอุดมคติ” ซึง่ มีการ
บัญญัติ “Edutopia” ซึง่ มาจาก “Education” (การศึกษา) และ “Utopia” (อุดม
คติ) ขึน้ มาใช โดยหมายถึง “รัฐสวัสดิการทางการศึกษา” (Education Welfare
State) ทีพ่ งึ เปดโอกาสทางการศึกษาใหแกพลเมืองทุกคนไดพฒ
ั นาศักยภาพ
ของตนได อย า งเต็มขีดความสามารถตามเวลาที่ปจเจกชนแตละคนเปนผู
กําหนดเอง ทานผูอานจะเห็นไดจากรายงานฉบับนี้วามาตรการการปฏิรูปทั้ง
หลาย ทัง้ ปวงโดยละเอียดนัน้ ก็คอื พิมพเขียวของการรังสรรคการศึกษาใน
อุดมคตินั่นเอง และหากวาเราสามารถนํามาตรการเหลานั้นมาสูแนวปฏิบัติได
อยางสัมฤทธิ์ผล
ก็คาดวาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอันสําคัญมากมาย
หลายประการในเรื่องโครงสรางและการดํ าเนินการในระบบการศึกษาของ
เกาหลี เมื่อมองดูในระดับปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการไดจําแนกภารกิจที่

จําตองกระทําออกไดเปน 120 มาตรการดวยกัน และหลาย ๆ มาตรการก็ได
ถูกนําไปปฏิบัติแลวดวย
ภารกิจของคณะกรรมาธิการฯเกี่ยวของกับบุคคลจํานวนมากมิ
ไดจากั
ํ ดวงอยูแตเฉพาะสมาชิกของคณะกรรมาธิการฯเทานั้น หากยังรวมถึงผู
คนอีกมากหนาหลายตาที่ไดกรุณารับเชิญเขารวมในการอภิปรายวาดวยเรื่อง
การปฏิรูปการศึกษา แมกระทั่งเหลาบุคคลที่มิปรารถนาใหมีการอางถึงชื่อ
เสียงเรียงนามของทานเพื่อจะไดวิพากษไดอยางหนํ าใจก็ไดมีสวนชวยหลอ
หลอมขัดเกลาขอเสนอการปฏิรปู ดังกลาว ฉะนัน้ จึงพึงควรกลาวถึงคุณปู การ
ของทุกๆ ทานและที่ตองการกลาวถึงเปนพิเศษก็คือ ดร. ยง-หลิน มูน ดร.
แต-จุง กาอึง และดร.คุกหยาง โร ทีไ่ ดกํากับดูแลการตีพมิ พรายงานฉบับนีม้ า
โดยตลอด
สําหรับการแปลรายงานออกเปนภาษาอังกฤษนัน้ ตองขอบคุณ
ดร.ฮอเรส อันเดอรวูด และ ดร.มิรา ซุน
เราหวังวา
รายงานฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษของ
คณะกรรมาธิการฯ จะชวยใหนักการศึกษา ผูว างนโยบาย ผูป กครอง และทุก
ทานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนภายในประเทศเกาหลีเองหรือนอกประเทศก็ตาม
สามารถทํ าความเขาใจและติดตามกระแสการเคลื่อนไหวในเรื่องการปฏิรูป
การศึกษาของเกาหลีไดโดยสะดวก ทั้งนี้เพราะความเขาใจอันดีระหวางกัน
และกันซึ่งจะเปนผลพวงตามมายอมสงผลใหการอภิปรายถกเถียงในเรื่องดัง
กลาวสัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาการศึกษาในเกาหลีอยาง
ยัง่ ยืนในภายภาคหนา
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สารบัญ
คํานํา
ภาค 1

ขอเสนอแนะการปฏิรูป (I)

1

(นําเสนอ การปฏิรูปการศึกษาเมื่อ 31 พฤษภาคม 1995)

I.

ภูมหิ ลังสําหรับระบบการศึกษาใหม

3

1. มิติทางประวัติศาสตร
3
2. ประเด็นและปญหาตาง ๆ
9
3. ระบบการศึกษาใหม : กุญแจสําคัญในการแกไขปญหา
ในปจจุบัน
12

II.

III.

วิสัยทัศนและวัตถุประสงคของ
ระบบการศึกษาใหม

14

1. วิสัยทัศนและคุณลักษณะของระบบการศึกษาใหม
2. วัตถุประสงคของระบบการศึกษาใหม
3. หลักการวาดวยการจัดวางระบบการศึกษาใหม

14
16
19

แผนปฏิรูป

20

1. การสรางฐานรากสําหรับการศึกษาในอุดมคติรัฐ
สวัสดิการทางการศึกษา
2. ความหลากหลายและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ของมหาวิทยาลัย

20
23

3. การรังสรรค “ประชาคมโรงเรียนที่ดําเนินงาน
อยางมีอสิ ระ”
29
4. หลักสูตรใหมวาดวยเรื่องมนุษยธรรมกับความคิด
สรางสรรค
31
5. ระบบใหมในการรับนักศึกษาเขาเรียน
ในมหาวิทยาลัย
37
6. การประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ตอบสนองความตองการ
อันหลากหลายของผูเ รียน
41
7. ระบบการประเมินผลและการสนับสนุนการศึกษา
44
8. การฝกอบรมนักการศึกษาใหกลายเปนผูทรงเกียรติ
และทรงภูมิความรูความสามารถ
45
9. การเพิม่ งบประมาณการศึกษารอยละ 5 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติ
48

IV. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลที่นักเรียน นักศึกษาและผูปกครองจะไดรับ
2. ปรับปรุงสภาพการทํางานของครู
3. ยกระดับโรงเรียนของเราใหดขี น้ึ
4. คุณูปการตอภาคอุตสาหกรรม
5. บทบาททีเ่ ปลีย่ นไปของรัฐ
6. ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสังคม

50
50
51
52
52
53
54

ภาค 2 ขอเสนอแนะการปฏิรูป (II)

56

(นําเสนอ การปฏิรูปการศึกษาเมื่อ 9 กุมภาพันธ 1996)

I. แผนงานปฏิรูปการศึกษา

57

1. ระบบอาชีวศึกษาในรูปโฉมใหม
57
2. การปฏิรูปหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในโรงเรียน
82
3. ระบบบัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพ
95
4. การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในลักษณะ
เบ็ดเสร็จ
99

II. ขอเสนอแนะเพิม่ เติม

110

1. รองนายกรัฐมนตรีดแู ลทางดานการบริหารนโยบาย
วาดวยทรัพยากรมนุษย
110
2. กระแสความเคลื่อนไหวใหมทางการศึกษา
111

ภาค 3 ขอเสนอแนะการปฏิรูป (III)

112

(นําเสนอการปฏิรูปการศึกษาเมื่อ 20 สิงหาคม 1996)

I. ภูมิหลังและภาพรวมของการปฏิรูปการศึกษา
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2. การปฏิรูปการประถมศึกษาและการมัธยมศึกษากับ
นวัตกรรมในระดับอุดมศึกษา
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5. มาตรการในการจํากัดการกวดวิชาและการลดภาระ
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บทนํา
ดูเหมือนวาการปฏิรูปการศึกษาจะกลายเปนเรื่องยอดนิยมไป
ในทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียว แมวาเหตุผลสําหรับการลุกขึ้นมาปฏิรูปการศึกษา
อาจจะแตกตางกันออกไปในแตละประเทศ ทวาทุกประเทศก็ดูจะเห็นพองตอง
กันวา การปฏิรูปการศึกษานับเปนหนึ่งในยุทธศาสตรที่สําคัญและมีประสิทธิ
ภาพที่สุดในการเตรียมรับมือกับศตวรรษที่ 21 เหตุผลของการปฏิรปู การ
ศึกษาในเกาหลีก็สืบเนื่องมาจากประเด็นนี้เชนกัน
อยางไรก็ดหี ากมองใน
บริบทสากลจะเห็นวาการปฏิรูปในเกาหลีนั้นแสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงจารีตประเพณีทางวัฒนธรรมและการศึกษาของตนเอง ดัง
นั้นความคิดรวบยอดในโครงการปฏิรูปการศึกษา หลาย ๆ แนวซึ่งดูวาเหมือน
กับของประเทศอื่น ๆ ยอมจะสงผลในลักษณะทีแ่ ตกตางออกไปในบริบทของ
ประเทศเกาหลี
เกาหลีมีประวัติศาสตรความเปนมาในเรื่องการศึกษา ยาว
นาน ลัทธิขงจื้อในสถานะของสถาบันการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม มีอิทธิ
พลอยางมากในการหลอหลอมกลอมเกลาทางวัฒนธรรมแกประชากรเกาหลี
นับตั้งแตอรุณรุงแหงประวัติศาสตรของเกาหลีในราว 100 ปกอ น คริสตกาล
แนวทางของลัทธิขงจื้อสงผลใหประชาชนชาวเกาหลีใหความสําคัญเปนอยาง
มากตอการศึกษาและใหการเคารพยกยองผูมีการศึกษา
คานิยมดานการ
ศึกษาตามจารีตประเพณีเยี่ยงนี้นับวาเปนพลังผลักดันอันสํ าคัญในการสราง
ชาติใหกาวหนาและในการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สิ้นสุดลง การศึกษาในเกาหลีได
ขยายขอบขายไปอยางโดดเดน อัตราและขอบขายของการขยายตัวทางการ
ศึกษาในเกาหลีกาวไปไกลกวาประเทศอื่น ๆ ทีม่ ลี กั ษณะเงือ่ นไขคลายคลึงกับ
เกาหลี ประชากรที่เปนนักเรียนนักศึกษามีจํานวนหนึง่ ในสีข่ องประชากรทัง้
ประเทศ จํานวนปเฉลี่ยของการเขารับการศึกษาก็มากกวา 12 ปในปจจุบัน

ภาพนีด้ ชู า งแตกตางอยางลิบลับกับภาพทีป่ รากฏในป 1944 ซึง่ เปนปกอ นได
รับเอกราช นโยบายลาอาณานิคมของญีป่ นุ สงผลใหสถิตทิ างการของผูไ มรู
หนังสือของประชากรเกาหลีสงู ถึงรอยละ 86 ทวาเบื้องหลังของความสําเร็จ
ในการเพิ่ ม จํ านวนผู  รู  ห นั ง สื อ ได อ ย า งมหาศาลเช น นี้ มิ ไ ด เ กิ ด จากความ
กระตือรือรนใฝใจในการศึกษาของเกาหลีเพียงประการเดียว
เทานั้น แต
เปนเพราะคนทั่วไปตระหนักดีวาการศึกษาคือวิถีหลักหรืออาจจะเปนวิถีทาง
เดียวก็เปนไดในการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วาเกาหลีเปน
ชาติที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อการศึกษาขยายตัวในดานปริมาณจนถึงจุดอิ่มตัวในตอน
กลางทศวรรษ 1980 รัฐก็หันมาใสใจการศึกษาในเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น จน
กลายมาเปนประเด็นถกเถียงที่ชุมชนการศึกษาในเกาหลีใหความสําคัญมากที่
สุด ความหวงใยในเรื่องคุณภาพการศึกษาจุดประกายใหเกิดการแตงตั้งคณะ
กรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา
ซึง่ ขึน้ ตรงตอประธานาธิบดีขน้ึ มาในเดือน
กุมภาพันธ 1994
คณะกรรมาธิการฯ ไดใหคาแนะนํ
ํ
าแกประธานาธิบดี
เกี่ยวกับประเด็นการศึกษาอยางกวางขวาง และไดนําเสนอขอเสนอวาดวย
การปฏิรูปในทายที่สุดหลังจากไดรับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีแลว ขอ
เสนอแนะการปฏิรูปดังกลาวก็ไดถูกสงผานไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนํา
ไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมตอไป
ร ายงานฉบั บ นี้ นํ าเสนอข อ เสนอแนะทุ ก ข อ ที่ ยื่ น เสนอต อ
ประธานาธิบดี แตเดิมนั้นคณะกรรมาธิการฯ ไดเสนอขอเสนอแนะการปฏิรูป
รวม 4 ครัง้ ดวยกัน โดยแยกเสนอครั้งละ 1 ฉบับ ทวาเพื่อความสะดวกตอสา
ธารณชน จึงไดมีการจัดแปลขอเสนอแนะทั้ง 4 ฉบับเปนภาษาอังกฤษใน
ลักษณะคําตอคํา จากนั้นก็จัดตีพิมพรวมกันเปนรายงานเพียงฉบับเดียวโดย
แบงออกเปน 4 ภาคดวยกัน ขอเสนอแนะทุกภาค ยกเวนภาคที่ 2 จะเริ่มที่
“ภูมหิ ลัง” ดวยการเสนอภาพบริบทของมาตรการปฏิรูปที่เฉพาะเจาะจงพรอม
ดวยเปาหมาย และหลักการตาง ๆ ที่เปนรากฐานและปจจัยชี้นําการพัฒนาขอ

เสนอแนะดังกลาวของคณะกรรมาธิการฯ ถัดจากภูมิหลังก็จะเปนการนําเสนอ
ขอเสนอแนะการปฏิรูปโดยละเอียด รายงานฉบับแรกซึง่ ไดรบั การนําเสนอเมือ่
วันที่ 31 พฤษภาคม 1995 นัน้ ไดเริม่ ตนดวยการกลาวถึง ภูมหิ ลังของกระแส
การปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน
พรอมกับกลาวถึง “ระบบการศึกษาใหม”
ตามวิสัยทัศนของคณะกรรมาธิการฯ องคประกอบทัง้ สองนีจ้ ะชวยทําใหผอู า น
เห็นภาพรวมของการปฏิรูปการศึกษาในประเทศเกาหลีไดดียิ่งขึ้น
ส วนทายของรายงานฉบับรวมนี้จะเปนภาคผนวกเพื่อสรุป
คราวๆ เกี่ยวกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาซึ่งขึ้นตรงตอประธานาธิบดี
ชุดนี้ ตลอดจน ภารกิจ โครงสราง ขัน้ ตอนการดําเนินงาน และรายชือ่ ของ
คณะกรรมาธิการทั้งหมด

ภาค 1
ขอเสนอแนะการปฏิรูป (I)
(นําเสนอเมื่อ 31 พฤษภาคม 1995)
สารบัญ
I.

ภูมิหลังสําหรับระบบการศึกษาใหม
1. มิติทางประวัติศาสตร
2. ประเด็นและปญหาตาง ๆ
3. ระบบการศึกษาใหม : กุญแจสําคัญในการแกไขปญหาใน
ปจจุบัน

II.

วิสัยทัศนและวัตถุประสงคของระบบการศึกษาใหม
1. วิสัยทัศนและคุณลักษณะของระบบการศึกษาใหม
2. วัตถุประสงคของระบบการศึกษาใหม
3. หลักการวาดวยการจัดวางระบบการศึกษาใหม

III.

แผนปฏิรูป
1. การสรางฐานรากสําหรับการศึกษาในอุดมคติ-สวัสดิการทาง
การศึกษาของรัฐ
2 . ความหลากหลายและความเชี่ ย วชาญเฉพาะด า นของ
มหาวิทยาลัย
3. การรังสรรค “ประชาคมโรงเรียนที่ดําเนินงานอยางมีอสิ ระ”
4. หลักสูตรใหมวาดวยเรื่องมนุษยธรรมกับความคิดสรางสรรค
5. ระบบใหมในการรับนักศึกษาเขาเรียนในมหาวิทยาลัย

6. การประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ตอบสนองความตองการ
อันหลากหลายของผูเ รียน
7. ระบบการประเมินผลและการสนับสนุนการศึกษา
8. การฝกอบรมนักการศึกษาใหกลายเปนผูทรงเกียรติและทรง
ภูมิความรูความสามารถ
9. การเพิม่ งบประมาณการศึกษารอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ
IV.

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลที่นักเรียน นักศึกษาและผูปกครองจะไดรับ
2. ปรับปรุงสภาพการทํางานของครู
3. ยกระดับโรงเรียนของเราใหดขี น้ึ
4. คุณูปการตอภาคอุตสาหกรรม
5. บทบาททีเ่ ปลีย่ นไปของรัฐ
6. ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสังคม

I. ภูมิหลังสําหรับระบบการศึกษาใหม
1. มิตทิ างประวัตศิ าสตร
1.1 หัวเลี้ยวหัวตอที่นาระทึกใจของอารยธรรม
สังคมขอมูลและขาวสาร ขณะที่เรากาวยางเขาสูศตวรรษที่ 21
ซึ่งใกลเขามาเต็มทีเราก็จําตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยควบคู
ไปกับความเปลีย่ นแปลงทางโครงสรางของสังคม อารยธรรมอุตสาหกรรมใน
แบบที่เราใชดําเนินชีวิตอยูในปจจุบันสะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวของเรา
ในการเตรียมพรอมรับมือกับปญหาใหม ๆ ในชวงเวลาการเปลีย่ นแปลงจาก
อารยธรรมในแบบเกษตรกรรมมาเปนอารยธรรมอุตสาหกรรม ขณะนี้เรากําลัง
เผชิญหนาอยูกับอารยธรรมใหมซึ่งสงผลใหเกิดสังคมสารสนเทศขึ้นมา ดังนัน้
เราจึงจําเปนตองเตรียมตัวใหพรอมรับมือกับสังคมใหมใหดีที่สุด
ปจจัยอันโดดเดนที่สุดที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยน
โลกาภิวัตน
แปลงก็คือกระแสโลกาภิวัตน โลกซึ่งครั้งหนึ่งเคยดูเหมือนกับวา “กวางใหญ
ไพศาลเหลือประมาณ” ไดกลายมาเปนประชาคมโลกหรือหมูบานโลกอันเนื่อง
มาจากความเจริญกาวหนาอยางลึกลํ้ าในดานการสื่อสารและเทคโนโลยีสาร
สนเทศ นอกจากนีอ้ ปุ สรรคในเรือ่ งอุดมการณทางการเมือง สูญสลาย ผนวก
กับการกอตัง้ องคการการคาโลกหรือ The World Trade Organization
(WTO) สงผลใหโลกใบนีก้ ลายเปน “โลกที่ไรพรหมแดนทางดานเศรษฐกิจ”
ดวยเหตุนี้การจัดรางยุทธศาสตรการพัฒนาและการอยูรอดของชาติเพื่อรับมือ
กับปญหาทาทายทั้งหลายในศตวรรษหนาจึงจํ าตองคํ านึงถึงกระแสโลกาภิ
วัตนดวย หากเราละเลยไมมีการวางแผนรับมือกับปญหาทาทายอันเนื่องมา
จากอารยธรรมใหมและกาลสมัยใหมไดอยางเหมาะสมเราก็จะถูกประเทศอื่นๆ
ทั่วทุกมุมโลกทอดทิ้งไวเบื้องหลังในหนาประวัติศาสตรโลก

กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมกับระบบการศึกษาใหม
เราไดเรียนรูหนาประวัติศาสตรวา บรรดาผูนําของโลกลวนแลวแตเปนผูที่ได
จัดวางรากฐานการศึกษาที่เหมาะสมเสียใหมในชวงเวลาที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอ
ของอารยธรรม ยกตัวอยางเชน
นโปเลียน ไดวางรากฐานการศึกษาใน
ระบบใหมขึ้นโดยอาศัยระบบ The Grandes ecoles* ขณะที่ เยอรมันนีรัง
สรรคระบบเทคนิคและอาชีวศึกษาขั้นสูง หรือ Hochschule ขึน้ เพื่อเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งซึ่งนอกเหนือไปจากระบบมหาวิทยาลัยแบบเกาแก ทั้ง 2
กรณี คือ แนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในสวน
ของสหรัฐอเมริกานั้นก็ไดเริ่มจัดตั้งระบบวิทยาลัยของรัฐซึ่งประสบความสําเร็จ
ในการมีบทบาทชี้นําในสังคมอุตสาหกรรมของซีกโลกตะวันตก
“เกาหลีใหม” กับการปฏิรูปการศึกษา แตละประเทศทั่วโลก
ตางก็พยายามประชันขันแขงในอันที่จะเปนผูนําในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ทั้งนี้ทั้งนั้นหากวาเราปรารถนาที่จะเปนศูนยกลางของอารยธรรมใหม อยาง
นอยที่สุดเราก็จาเป
ํ นตองดําเนินการปฏิวัติการศึกษา การรังสรรค “เกาหลีใน
รูปโฉมใหม”
ใหมสี ภาพเปนศูนยกลางของโลกจึงตองเริม่ ทีก่ ารปฏิวตั กิ าร
ศึกษา
ทั้งนี้เพราะแตไหนมาไรมาแลวที่ผูคนเกาหลีมองการศึกษาวาเปน
“พันธกิจอันศักดิส์ ทิ ธิ์”
เราจําเปนตองเริ่มที่การศึกษา เพราะการศึกษามีบทบาทสําคัญ
ในการผลิตทรัพยากรมนุษยที่สามารถสรางสรรคสารสนเทศใหม ๆ การ
พัฒนาทางวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม ซึง่ เปนพลวัตของอารยธรรมใหม ยิง่ ไป
กวานั้น เรายังควรตั้งขอสังเกตไวดวยวาการศึกษาใชวาจะมีบทบาทเพียงแค
เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหแกปวงชนเทานั้น หากแตยงั เปนดัชนีบง ชีค้ ณ
ุ ภาพ
ชีวิตอีกดวย
*สถาบันอุดมศึกษา ซึง่ ผลิตบุคลากรผูน าทางวิ
ํ
ชาชีพทัง้ ในภาคเอกชนและภาครัฐ ผูแปล

1.2 สังคมสารสนเทศ
สังคมสารสนเทศกับการศึกษา ในยุคของสังคมสารสนเทศนั้น
ขอมูลขาวสารจะกลายมาเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
ขีดความ
สามารถในด า นความคิ ด สร า งสรรค ข องชาติ ใ นเรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีผนวกกับความรูและวัฒนธรรม จึงนับเปน ตัวแปรที่สําคัญที่สุด
ที่จะชี้ชะตากรรมของประเทศ สินทรัพยทางปญญาทีก่ วางไกลและ ลุม ลึกซึง่
รวมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูและวัฒนธรรมจึงเปนปจจัยกําหนดอํานาจ
ความมั่นคั่งและมาตรฐานการดําเนินชีวติ ของประชากรในชาตินน้ั ๆ
คลั ง แห ง สิ น ทรั พ ย ท างป ญ ญาของชาติ ยึ ด โยงอยู  กั บ ขี ด ความ
สามารถในการเรียนรูและความคิดสรางสรรคของพลเมือง การศึกษามีบทบาท
สําคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาพลังทางภูมปิ ญ
 ญาของชาติใหกา วไกล ฉะนั้นหนทาง
ที่ดีที่สุดในการเตรียมรับมือกับปญหาในอนาคต ก็คอื การลงมือจัดสรางกระดูก
สันหลังทีเ่ หมาะสมใหกบั ระบบการศึกษา ประสบการณในอดีตหลายครั้งหลาย
คราเหลือเกินทั้งในซีกโลกตะวันออกและตะวันตกตางก็ชี้ใหเห็นความเปนจริง
ขอที่วาประเทศชาติยอมจะไปไมรอดหากไมมีการวางรากฐานที่สําคัญอันเข็ง
แกรงทางการศึกษาใหเหมาะควรเปนลําดับแรกเสียกอน ในหนังสือ The
Republic บงชี้วาทฤษฎีพื้นฐานของเพลโตอยูที่วาการศึกษาเปนปจจัยจัดวาง
รากฐานซึง่ เปนภารกิจทัง้ หลายทัง้ ปวงของรัฐ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ การขยายโอกาสทางการศึกษา
ประวัติศาสตรอันยาวนานของมนุษยชาติแสดงใหเห็นกระบวนการพัฒนาและ
สั่งสมขอมูลความรูในลักษณะทั้งลึกและกวางซึ่งตามติดมาดวยกระบวนการ
ทางการศึกษาที่มีขอบเขตกวางไกลและลํ้าลึกไมแพกัน ในอดีตการศึกษาเปน
อภิสิทธิ์ของชนชั้นนําเพียงจํานวนหยิบมือเทานั้น
แตเมื่อมาถึงยุคปจจุบัน
โอกาสทางการศึกษาก็แผไปถึงมวลชน ปรัชญาการศึกษาที่เปนสากลในอันที่
จะเปดโอกาสการศึกษาพื้นฐานใหปวงชนทุกคนโดยเทาเทียมกันไดหยั่งราก

ลึกลงในสังคม ซึง่ สงผลกระทบอันใหญหลวงตอวิถกี ารดําเนินชีวิตในทุก ๆ
มิตขิ องมนุษย
ความจํ าเปนเรงดวนในการนํ าเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
นําสมัยมาใช ประวัติศาสตรอีกเชนกันที่สะทอนใหเห็นวา อารยธรรมทัง้
หลายที่นําเทคโนโลยีในการพิมพมาใชในการศึกษาลวนแลวแตเปนอารยธรรม
ที่มีบทบาทโดดเดนในการสรรคสรางประวัติศาสตรโลกดวยกันทั้งสิ้น อยางไร
ก็ตามบางอารยธรรมที่ถึงแมจะเปนผูนํ าในดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในยุคกลาง ทวากลับมิไดนําผลมาประยุกตใชกับการศึกษาใหมาก
เทาที่ควรจะเปน ก็ไมสามารถแขงขันเคียงบาเคียงไหลกับประเทศที่นํามา
ประยุกตใชไดตลอดไป
เทคโนโลยีสารสนเทศคือฐานรากของยุคสมัยขอมูลขาวสาร ดัง
นั้นวิธีที่มั่นคง ที่สุดในการนําพาชาติใหอยูใ นแถวหนาของกาลสมัยขอมูลขาว
สารก็ดวยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการศึกษา การกระทํา
ดังกลาวอาจจะกอใหเกิดการปฏิวัติทางการศึกษาในหลาย ๆ ลักษณะขึ้นได
ซึ่งรวมไปถึงปฏิวัติวิธีการสอนดวย
และใครก็ตามที่สามารถผสมผสาน
เทคโนโลยีเขากับการศึกษาไดสาเร็
ํ จก็จะเปนประเทศผูนําในการ สรรคสราง
อนาคตของอารยธรรมมนุษย
สังคมสารสนเทศกับนัยตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา
การกาวยางเขามาของสังคมสารสนเทศมีนัยสําคัญดังตอไปนี้ คือ
1) กระแสอันเชี่ยวกรากของขอมูลสารสนเทศกอใหเกิดความจํา
เปนในการขยายระยะเวลาในการใหการศึกษาพื้นฐาน
2) แผนการฝกอบรมดานอาชีวศึกษาเพือ่ ใหเยาวชนไดฝก ฝนทักษะ
ที่จาเป
ํ นในการหาเลี้ยงชีพจําตองไดรับการปรับปรุงรางในระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา
3) แผนการเรียนสําหรับผูใหญที่ตองการศึกษาตอควรจะเขามา
เปนสวนกระแสหลักในยุคสมัยของสังคมสารสนเทศ ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงและ

การเผยแพรขอ มูลความรูอ ยางฉับไว ฉะนั้น การศึกษาตอเนื่องและการศึกษา
ตลอดชีวิตจึงนับเปนองคประกอบสําคัญของสังคมสารสนเทศ
4) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะสื่อประสมหลากหลาย
มิติมาใชในการศึกษาจะกอใหเกิดการปฏิวัติในเชิงปฏิบัติวในการจัดระบบการ
ศึกษา เนื้อหาและวิธีการสอน
การศึกษาพื้นฐานกับการศึกษาตลอดชีวิต ผลพวงที่จะเกิด
ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดจากการกระตุนใหมนุษยตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและการคิดคน นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม ๆ ก็คือ การขยายการ
ศึกษาพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีวิตใหแกปวงชน
นี่คือแนวโนมใหมใน
ปจจุบันที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลว และนับเปน จุดประสงคของยุคสมัย
ใหมโดยแท
เทคโนโลยีใหมกับการศึกษาที่เปดกวาง แมกระทั่งผูที่ไดชื่อวา
ไดรับการศึกษาในขั้นสูงสุดแลวก็ตาม หากไมมีโอกาสไดเขารับความรูและ
ทักษะใหมๆ ก็จะตองประสบกับปญหาในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยน
แปลงทางเทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน้ อยาง รวดเร็วจนทําใหความรูและขอมูลตาง ๆ
ลาสมัยอยางรวดเร็วเชนกัน ดวยเหตุนี้แผนการฝกอบรมใหมสําหรับผูใหญจึง
เปนมาตรการสํ าคัญที่จะชวยใหผูเกี่ยวของสามารถปรับตัวรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงไดสําเร็จ สิ่งสําคัญทีร่ ฐั พึงกระทํา คือ การเปดประตูทางการ
ศึกษาสําหรับผูใหญใหกวางกวาเดิม เพื่อสงเสริมใหเขาเหลานั้นสามารถเขา
รับการศึกษาฝกอบรมไดในทุกโอกาสและทุกสถานที่ ในการที่จะบรรลุเปา
หมายนี้ไดนั้นรัฐจะตองวางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อนํ าเทคโนโลยีสารเทศที่
นําสมัยที่สุดมาใชในการศึกษา ซึ่งจะชวยสรางมิติใหมในกระบวนการเรียน
การสอน
ประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศไดลงมือสรางมิติใหมเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาเปดกันแลวโดยการนําเครื่องมือที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง เชน
ดาวเทียมมาใชในการศึกษาทางไกล ไมวาจะเปนระบบการศึกษาที่เปดกวาง

เชน ที่ the Open Learning Agency (OLA) ในแคนาดา หรือ the Open Training
and Education Network (OTEN) ในออสเตรเลีย หรือthe National
Technological University (NTU) ในสหรัฐอเมริกาก็ตาม ตางก็ประสบความ
สํ าเร็จในการพัฒนาแผนการเรียนการสอนที่กาวไกลที่สุดในดานการศึกษา
ทางไกลและการศึกษาที่เปดกวาง
การเปลี่ยนแปลงความคิดรวบยอดทางการศึกษาในแนว
อนุรกั ษนยิ ม ความเจริญกาวหนาอันนาอัศจรรยใจในดานเทคโนโลยีการสื่อ
สารและสารสนเทศยอมตองเขามาปรับเปลีย่ นมโนทัศนดงั้ เดิมวาดวยเรือ่ งการจัด
หองเรียน วิธกี ารเรียนการสอน หลักสูตร ตลอดจนการบริหารโรงเรียน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ อ าศั ย สื่ อ หลากหลายมิ ติ อั น ทั น สมั ย จะช ว ยให เ รา
สามารถกาวพนขอจํากัดในเรื่องสถานที่และเวลาซึ่งจะชวยสรางแนวทางใหม
ๆ ที่เปนไปไดทางการศึกษา ตัวอยางเชน ในอนาคต ผูเรียนอาจจะสามารถ
เลือกรับฟงคําบรรยายของอาจารยในเวลาที่ตนเองเปนผูกําหนดและเรียนรูใน
อัตราชา/เร็วที่เหมาะสมกับตนเอง ไมเร็วหรือชาเกินไป ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อตอง
เรียนรวมกับผูอื่นในหองเรียนขนาดใหญ
นอกจากนี้ความกาวหนาอันสุด
ประมาณทางเทคโนโลยียังจะชวยใหสามารถจัดแผนการศึกษาที่มีคุณภาพให
แกผดู อ ยโอกาส และผูเรียนในซอกหลืบของสังคมที่ไมเคยไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพมากอนไดอยางทัว่ ถึงอีกดวย ในจุดนี้จะชวยใหการใหโอกาสทางการ
ศึกษาโดยเทาเทียมเปนรูปธรรมขึ้นมาไดในที่สุด
1.3 โลกาภิวัตน
การพัฒนาอันนาระทึกใจในดาน
โลกาภิวัตนกับการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและคมนาคม ผนวกกับการลมสลายของอุดมการณ ซึ่ง
เคยเปนปจจัยแบงแยกโลกออกเปนหลายคาย
ไดสง ผลใหโลกใบนีข้ องเรา
กลายมาเปน “ชุมชน” ที่แวดลอมดวยเพื่อนบานมากหนาหลายตา ในตอนแรก

ทีเดียวนั้นพรมแดนทางเศรษฐกิจเกือบจะ สูญสลายไปจนหมด โดยมีการ
จัดตั้งกลุมประเทศทางเศรษฐกิจขึ้นตามภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก เชน สหภา
พยุโรป หรือ EU และกลุมประเทศผูคาในภูมิภาคอเมริกาเหนือ (NAFTA)
รวมทั้งระบบเศรษฐกิจที่ไรพรหมแดน นั่นคือ องคการการคาโลก หรือ WTO
ซึ่งไดรบั การจัดตัง้ ขึน้ ในป 1995 กลาวไดวาเรากําลังอยูใ นยุคสมัยทีเ่ ขตแดน
ของประเทศไมสามารถที่จะชวยปกปองความคิด สถาบัน และระบบตาง ๆ
ของเราไดอกี ตอไป
ยุคสมัยใหมกับนัยตาง ๆ ทีส่ ําคัญเกีย่ วกับการศึกษา ยุค
สมัยใหมแหงกระแสโลกาภิวัตนกอใหเกิดนัยสําคัญวาดวยทิศทางในอนาคต
ของระบบการศึกษาของเรา ดังนี้ คือ
1) การที่จะรับมือกับปญหาตาง ๆ อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิ
วัตนไดนั้นเราจึงตองยกระดับคุณภาพการศึกษาของเราใหเทาเทียมกับมาตร
ฐานโลก
2) การทีจ่ ะสามารถธํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของเราไวไดควบ
คูไปกับการดําเนินชีวิตอยางสันติสุขรวมกับกลุมชาติพันธุอื่น ๆ ในกระแส
โลกาภิวัตนไดนั้นเรา
จําเปนตองใหความสําคัญเปนพิเศษกับการสงเสริม
และสรรคสรางความเขาใจอันดีตอมรดกทางวัฒนธรรมของเราเองใหเกิดขึ้น
3) การทีจ่ ะเปนพลเมืองสากลอยางแทจริงไดนน้ั เราจะตองไม
เพียงแตเปดใจใหกวางและปลูกฝงมิติวัฒนธรรมอันหลากหลายใหเกิดขึ้นใน
ตนเทานั้น แตยังตองพัฒนาทักษะในการสื่อสารขามวัฒนธรรมอีกดวย
4) เราจะตองนําหลักการดําเนินงานอยางอิสระ และการกระจาย
อํานาจมาใชในการศึกษาดวย
มาตรฐานสากลทางการศึกษา ประเด็นสําคัญในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของเกาหลีใหทัดเทียมมาตรฐานสากลไดนั้นก็คือตองปรับ
เปลี่ยนระบบการศึกษาในปจจุบันที่ใหความสําคัญกับการเรียนแบบทองจําขอ

มูลความรูในลักษณะปลีกยอยให หันเหไปสูระบบที่ปลูกฝงบมเพาะความคิด
สรางสรรคของผูเ รียน ในบริบทดังกลาว สถานศึกษาขัน้ สูงจะตองฟน ฟูบทบาท
ของตนเอง มิใชเพียงแคคนกลางสงผานความรูห ากแตยงั ตองพากเพียรสรางบท
บาทในการเปนแหลงกําเนิดของทฤษฎีและการคนพบใหม ๆ ดวย
ความเปนสากลกับเอกลักษณ กระแสโลกาภิวตั นทพี่ ดั ผานเขามา
ไมได หมายความวา เราควรจะทิง้ คานิยมดัง้ เดิมของเราเพือ่ หันมายอมรับคานิยม
ภายนอกโดยไรซงึ่ วิจารณญาณ สิ่งที่ควรกระทําคือ พยายามธํารงรักษาวัฒน
ธรรมของเราเอาไวใหดี ในขณะเดียวกันก็เปดใจรับวัฒนธรรมอื่น ๆ ดวย
กระแสโลกาภิวัตนที่เหมาะสมยอมจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการปลูกฝงความเปน
สากลภายในขอบเขตของความเปนปจเจกชน ซึ่งมีลักษณะจําเพาะแตกตาง
กันออกไป ฉะนั้นไมวาจะเปนการศึกษาผูใหญ การศึกษาตอเนื่อง หรือการ
ศึกษาในโรงเรียน
ก็ตามเราจําตองใหความสําคัญตอการเรียนการสอน
มรดกวัฒนธรรมดวยกันทั้งสิ้น
การศึกษาที่สอดคลองกับโลกาภิวัตน ปจเจกชนจําเปนที่จะ
ตองเรียนรูฝกฝนทักษะและบมเพาะความเขาใจในสาระบางเรื่องเปนพิเศษใน
การที่จะดํารงตนเปนพลเมืองทีด่ ขี องโลกได การศึกษาในเรื่องสันติภาพก็เปน
สาระสําคัญเรงดวนประการหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหเยาวชนของเราสามารถเรียนรูที่
จะดําเนินชีวิตรวมกับกลุมชาติพันธุอื่น ๆ ไดอยางสงบสุข ฉะนั้นการดํารงตน
ในยุคสมัยโลกาภิวัตนอยางเหมาะสมก็ยอมหมายถึงวาอยางนอยทุกคนก็ควร
มีทกั ษะในการสือ่ สารดวยภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา การศึกษาเพื่อ
สรรคสรางความเขาใจอันดีระหวางชาติจึงมีภารกิจยิ่งใหญในอันที่จะเปดโลก
ทัศนปจ เจกชนใหกวางไกลยิง่ ขึน้
อิสรภาพในการดํ าเนินการของชุมชนกับการศึกษา คํ า
กลาวที่วา “จงนึกคิดแบบโลกาภิวัตน แตจงปฏิบัติแบบชุมชน” หรือ “ Think
globally, act locally” ซึ่งเราไดยินจนคุน หูนนั้ ดูเหมือนจะเสนอแนะวา “ชุมชน
ภิวตั น” (localization) ควรจะดําเนินไปพรอม ๆ กับโลกาภิวัตน มิตขิ องโลกาภิ

วัตนในบริบทการศึกษาจะเนนที่การหันเหการควบคุมและการใชอํานาจจาก
หนวยงานสวนกลางมาเปนการกระจายอํ านาจเพื่อใหอิสระแกหนวยงานใน
ทองถิน่ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนจากการใชมาตรฐานเดียวกันหมดมาเปนการ
เนนความหลากหลายดวย ลักษณะพึงประสงคอีกประการหนึ่งก็คือ ฝาย
บริหารสวนทองถิ่นที่สามารถดําเนินงานอยางอิสระควรจะเขามารับผิดชอบใน
เรื่องการเงินสําหรับการศึกษาทั้งในระดับประถมและมัธยม อีกทั้งควรสงเสริม
ใหชุมชนดูแลงานเองเพื่อกระตุนใหการศึกษาในชุมชนนั้น ๆ สามารถตอบ
สนองความตองการของทองถิน่ นัน้ จริง ๆ นอกจากนี้ ก็ควรจะเพิ่มขอบเขต
ของการควบคุมดูแลตนเองของแตละโรงเรียนในชุมชนดวย

2. ประเด็นและปญหาตาง ๆ
2.1 การศึกษาของเกาหลี
การศึกษาคือพลังขับเคลื่อนหลักอันกอใหเกิดการพัฒนา
ประเทศชาติ ความเจริญรุดหนาทางดานการศึกษาในเชิงปริมาณของเกาหลี
เปนไปอยางนาทึ่งจนยากที่หาประเทศอื่นใดในโลกมาเปรียบเทียบได พลเมือง
เกาหลีทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษา สวน
อุดมศึกษาก็กําลังจะกาวเขามาถึงจุดนี้เชนกัน เมือ่ มองในแงการขยายตัวเชิง
ปริมาณนับไดวาการศึกษาของเกาหลีติดอยูในกลุมประเทศที่มีความกาวหนา
มากที่สุด ที่เปนเชนนี้สาเหตุสวนใหญมาจากความกระตือรือรนอยาง สุดขีดใน
ดานการศึกษาของประชากรชาวเกาหลีเอง
เกาหลีเปนชาติที่ขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ ฉะนั้นจึงนับไดวาแรงงานที่ไดรับการศึกษาดี ซึง่ มีอยู
อยางเหลือเฟอคือ ปจจัยผลักดันใหประเทศชาติเจริญรุดหนากาวไกล นอก
จากนี้การสงเสริมใหประชากรทั้งประเทศไดรับการศึกษาก็นับไดวามีสวน
อยางมากในการสรางเสริมใหสังคมเกาหลีปรับแปลงไปสูวิถีทางแหงระบอบ

ประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น ขอเท็จจริงที่วาการศึกษาคือปจจัยหลักที่ผลักดันให
เกาหลีเจริญกาวหนานั้นเปนที่รับรูกันไปทั่วโลก และประเทศที่กําลังพัฒนา
หลายตอหลายประเทศก็ยึดถือเกาหลีเปนแบบอยางทางดานการจัดการศึกษา
2.2 ปญหาที่ยังคางคาใจของการศึกษาในเกาหลี
ความจําเปนในการปฏิรูป การศึกษาของเกาหลี ซึง่ ขยายตัว
อยางฉับไวในเชิงปริมาณในยุคสมัยของการพัฒนาอุตสาหกรรมนัน้
มิได
เหมาะสมสอดคลอง สําหรับยุคสมัยเทคโนโลยีสารสนเทศและโลกาภิวัตนอีก
ตอไป เนื่องจากไมสามารถผลิตประชากรที่มีความคิดสรางสรรคในระดับสูง
และมีความละเอียดออนในเรื่องคุณธรรมอันเปนคุณลักษณะที่พึงปรารถนา
เพื่อชวยใหประเทศชาติมีขีดความสามารถในการแขงขันในศตวรรษหนาได
ก็แลวอะไรเลาคือตัวปญหา? ปญหาแรกที่พึงควรพิจารณาก็คือ ปญหาระบบ
การศึกษาซึ่งใหความสําคัญกับการสอบเขามหาวิทยาลัยที่สงเสริมเกื้อกูลการ
ศึกษาเลาเรียนในลักษณะทองจํา ทั้งนี้เมื่อจบการศึกษาผูเรียนก็จะลืมเลือน
ความรูที่เคยทองจํามาจนกลายเปนความรูที่ไรคา เพราะมีคาเฉพาะตอนสอบ
เขามหาวิทยาลัยเทานั้น ระบบทองจําดังกลาวจะกลายเปนระบบที่ไรความ
สําคัญในยุคสมัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําลังจะมาถึง ดังนัน้ การปฏิรูปการ
ศึกษาอยางขนานใหญจึงนับเปนความจําเปนเรงดวน ไมมีประเทศไหนในโลก
ที่จะมีความกระตือรือรนในเรื่องการศึกษาอยางแรงกลาเทาประเทศเกาหลี
และก็ไมมีเด็กชาติไหนที่จะไดรับแรงกดดันในการศึกษาหาความรูเทากับนัก
เรียนเกาหลี
ถึงกระนั้นเมื่อคนเกาหลีที่มีการศึกษาดียางกาวเขาไปทํางาน
พวกเขาก็มักจะไดรับการตีตราวาเปนคนประเภท “บกพรอง” หรือ “ขาดการ
เตรียมพรอมที่จะเขาสูโลกของการงาน”
การศึ ก ษาที่ เ น น การสอบเข า มหาวิ ท ยาลั ย กั บ การไร ซึ่ ง
ความคิดสรางสรรค ความคาดหวังทีส่ งู ของผูป กครองสงผลใหเด็กเกาหลี
ตองตกอยูใ น “ขุมนรกของการสอบ” และถึงแมวานักเรียนเกาหลีจะตองศึกษา

สรรพความรูมากมายหลายวิชา ทวาการไรซง่ึ ทางเลือกในวิชาเรียนก็สง ผลอ
ยางรุนแรงตอเสรีภาพทางความคิด ดวยเหตุนี้การบมเพาะความนึกคิดที่เปน
ตัวของตัวเอง และความคิดสรางสรรคใหแกนักเรียนจึงแทบจะเปนไปไมได
เลย
ภายใตระบบการศึกษาในปจจุบัน นักเรียนไมมีโอกาสไดทําการ
ศึกษาวิจัยหรือวิเคราะหไดดวยตนเอง ฉะนั้น ความอยากรูอยากเห็นโดยธรรม
ชาติ และจิตใจที่ใฝรูของ นักเรียนจึงตองถูกเก็บกักไวโดยปริยาย เพือ่ สภาพ
การณเปนเชนนี้จึงไมมีประโยชนอันใดที่จะไปผลักดันใหมีการพัฒนาศักยภาพ
และความถนัดที่หลากหลายในเด็กแตละคน ยิ่งเยาวชนเกาหลีศึกษาเลาเรียน
อยูในระบบการศึกษาเชนนี้นานเทาไร มาตรฐานของความคิดสรางสรรค และ
ความนึกคิดทั่วไปก็จะยิ่งตกตํ่าลงมากเทานัน้
ฉะนั้นภายใตระบบการศึกษาในปจจุบันจึงเปนเรื่องเพอฝนโดย
สิ้นเชิง หากเราจะคาดหวังใหสังคมเกาหลีผลิตนักวิทยาศาสตรชื่อเสียงกอง
โลก เชน นิวตัน หรือศิลปนที่มีพรสวรรค เชน ปกัสโซ หรือนักประดิษฐที่โดด
เดน เชน เอดิสัน หรือผูม อี จั ฉริยภาพทางคอมพิวเตอร เชน บิลล เกตส
คาใชจายสวนตัวในเรื่องการศึกษามากกวางบประมาณที่รัฐ
เจียดให กวา 3 ทศวรรษที่ผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยน
แปลงทางสังคมไดเกิดขึ้นในลักษณะที่หายใจหายคอแทบจะไมทันกันเลยที
เดียว อยางไรก็ตามการลงทุนทางดานการศึกษากลับเพิม่ ขึน้ ชามากจนนาทอ
แทใจ ขณะที่หลายประเทศทั่วโลกกําลังเพียรพยายามบูรณาการการใชดาว
เทียมและเทคโนโลยีที่นําสมัยเขากับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เราก็ยังคง
อาศัยพึง่ พิงการใชชอลกกับกระดานดําอยูเหมือนเดิม เมือ่ ไมมงี บลงทุนเพือ่
การศึกษา สภาพของโรงเรียนและเครือ่ งมือกับอุปกรณทางการศึกษาก็ดทู รุด
โทรมเต็มทน แมวาสภาพเศรษฐกิจของเกาหลีจะอยูในลําดับที่ 12 ของโลก
แตก็นาละอายใจเหลือเกินที่สภาพทางกายภาพของอุปกรณทางการศึกษา
กลับอยูในลําดับเกือบสุดทาย ขณะที่การศึกษาในโรงเรียนกําลังรอเวลาทีจ่ ะ

กาวใหพนยุคโบราณอยูนี้ บรรดาผูปกครองก็ตองแบกรับภาระในการหาเงิน
มาใหบตุ รหลานของตนไดกวดวิชา ทั้งนี้เพราะความรูที่ไดรับจากโรงเรียนไมมี
คุณภาพดีพอ งานสํารวจชิ้นหนึ่งเมื่อไมนานมานี้ โดยสถาบันพัฒนาการศึกษา
ของเกาหลี (KEDI) เผยใหเห็นวา จํานวนเงินทีผ่ ปู กครองใชจา ยเพือ่ การศึกษา
ของบุตรหลาน ซึ่งไมรวมคาใชจายสําหรับการศึกษาในโรงเรียนมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึน้ และมีปริมาณที่มากกวาคาใชจายทั้งหมดของรัฐในเรื่องการศึกษาเสีย
อีก ในป 1994 ขณะทีง่ บประมาณการศึกษาของรัฐเทากับ 11.5 ลานลานวอน หรือ
รอยละ 3.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ แตประมาณเงินทองที่ผูปก
ครองใชจา ยเพือ่ การศึกษาของบุตรหลาน ซึ่งไมนับรวมคาใชจายสําหรับการ
ศึกษาในโรงเรียนสูงถึง 17.5 ลานลานวอน หรือรอยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศ
กฎระเบียบอันเขมงวดของการบริหารการศึกษา กฎเกณฑ
ของรัฐที่ไรความยืดหยุนในการบริหารโรงเรียนเขาไปบั่นทอนอิสรภาพของโรง
เรียนในการที่จะบริหารจัดการดูแลตนเอง
สาเหตุนี้สงผลใหโรงเรียนไม
สามารถจัดแผนการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย ซึ่งจําเปนอยางยิง่ ตอ
การปลูกฝงความคิดสรางสรรคและตอบสนองความตองการของนักเรียนแตละ
คน
ผูมีอํ านาจในการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาจะสั่งการและจัด
วางแผนการศึกษามาใหเสร็จสรรพโดยมิไดอินังขังขอบกับความตองการสวน
บุคคลของผูเ รียน ดังนั้นหนังสือเรียนที่เหมือน ๆ กันและระบบการศึกษาที่
เนนการทองจํา ซึง่ ใชทนุ นอยจึงกลายเปนผลพวงของการกํากับดูแลการศึกษา
อยางเขมงวดจากศูนยรวมอํานาจในสวนกลาง
จริยธรรมที่ถูกกัดกรอนในระบบการศึกษา ผลกระทบราย
แรงของระบบการศึกษาที่มุงเนนไปที่การสอบเขามหาวิทยาลัย ก็คือ การวาง
เปาหมายไปที่การเรียนตอในระดับอุดมศึกษาในลักษณะมืดบอด ซึ่งไดรับแรง
โหมกระพือจากความปรารถนาที่จะไดรับการศึกษาในแบบการตือรือรนจน

เกินขนาด ชองวางขนาดใหญระหวางจํานวนนักเรียนที่ตองการศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษากับจํานวนที่เรียนอันแสนจะจํากัดในมหาวิทยาลัยในแตละป
ซึง่ มีลกั ษณะคลายคอขวด สงผลใหการสอบเขามหาวิทยาลัยตองแขงขันกัน
อยางสูงกระทั่งสงผลรายตอเนื่องไปยังสภาพการเรียนการสอนทั้งในระดับ
ประถมและมัธยมศึกษาดวย ความอภิรมยจากงานสอนหนังสือ อีกทัง้ ความ
ตื่นเตนเราใจจากการเรียนรูก็มีอันมลายหายสูญไปในบรรยายกาศของการ
เตรียมตัวรับมือสอบเขามหาวิทยาลัยในลักษณะดุเดือดเลือดพลาน นักเรียน
พากันเขาสมรภูมิรบอยางกราวแกรงโดยหวังที่จะเปนผูเกงที่สุด ทัง้ นีเ้ พราะ
อนาคตของพวกเขาแขวนอยูกับคะแนนสอบในครั้งนี้เทานั้น ผลของการศึกษา
ในระบบปจจุบันก็คือ
เราผลิตนักเรียนที่ขาดมนุษยธรรมและไรซึ่งความ
ละเอียดออนในเรือ่ งคุณธรรม ระบบการเรียนทีอ่ งิ อยูก บั การทองจํามิไดเอื้อ
อํานวยตอการปลูกฝงบมเพาะบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค
อีกทัง้ ศีล
ธรรมจรรยา ซึ่งชวยเติมชีวิตมนุษยใหสมบูรณขึ้น
ความกระตือรือรนจนเกินพอดีในเรื่องการศึกษาของชาว
เกาหลี หนึ่งในคานิยมที่ชาวเกาหลีใหความสําคัญสูงสุด คือ การศึกษา อยาง
ไรก็ ต ามเป น ที่ น  า เสี ย ดายว า ค า นิ ย มดั ง กล า วมั ก จะเป น ไปในลั ก ษณะที่
กระตือรือรนจนเกินขนาด และมักจะไดรับการชี้นําอยางผิด ๆ ฉะนั้นเราจึงจํา
เปนตองปรับเปลี่ยนทิศทางของพลังอันแรงกลาในอันที่จะเขารับการศึกษาให
กลายเปนพลังสรางสรรคใหได หากวาชาวเกาหลีมีโอกาสที่จะไดใชศักยภาพที่
มีอยูอยางเต็มกําลังแลวละก็ เชื่อไดวาการที่จะกลายมาเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ในการสรรคสรางระเบียบของโลกใหมก็คงไมไกลเกินเอื้อม

3. ระบบการศึกษาใหม : กุญแจสําคัญในการแกไขปญหาใน
ปจจุบัน
นอกจากระบบการศึกษาในปจจุบันจะไมสามารถเตรียมสังคม
ใหพรอมที่จะ รับมือกับอนาคตไดแลว ก็ยังไมสามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับ
การศึกษาของเกาหลีในปจจุบันอีกดวย ดังนั้นความจําเปนเรงดวนจึงไมเพียง
แตจะตองปรับเปลี่ยนโครงสรางของระบบการศึกษาในปจจุบันเสียใหมเทานั้น
แตยังจะตองปรับเปลีย่ นทิศทางของแรงปรารถนาในการศึกษาในลักษณะหมก
มุนจนเกินพอดีใหเปนไปในลักษณะสรางสรรค ควบคูกันไปดวย ระบบการ
ศึกษาใหมจะตองหาหนทางแกไขปญหาทาทายดังกลาวใหสําเร็จทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว ซึ่งจะเปนการฟนฟูความพยายามในอันที่จะแกไขปญหาการ
ศึกษาทีเ่ รือ้ รังในแบบลงลึกในรายละเอียด
การที่จะสราง “เกาหลีใหม” ที่มีบทบาทสําคัญบนเวทีโลกไดนั้น เรา
จําเปนจะตองมีความกลาหาญที่จะปฏิรูประบบการศึกษาในปจจุบันในทุกแง
มุม และนี่ก็คือมิติที่เปนตัวกําหนดระบบการศึกษาใหม รวมทัง้ กรอบงานอยาง
กวาง ๆ

II. วิสยั ทัศน และวัตถุประสงคของระบบการศึกษา
ใหม
1. วิสัยทัศน และคุณลักษณะของระบบการศึกษาใหม
1.1 วิสัยทัศน : การศึกษาในอุดมคติ
วิสัยทัศนในระบบการศึกษาใหมอยูที่การสรรคสราง “การศึกษา
ในอุดมคติ” ซึง่ หมายถึงสวัสดิการทางการศึกษาของรัฐ ทีพ่ งึ จัดใหบริการทาง
การศึกษาแกปจเจกชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยสามารถเขารับการศึกษา
ไดอยางงายดายในระบบการศึกษาทีเ่ ปดกวางตลอดชีวติ ทั้งนี้ผูเรียนสามารถ
กําหนดเวลาและสถานที่ที่สะดวกที่จะเรียนไดดวยตนเอง
คุณลักษณะของ “การศึกษาในอุดมคติ”
• เวลา : จัดใหบริการทางการศึกษาในทุกชวงเวลาของชีวติ โดย
ปจเจกชนจะเปนผูเลือกเวลาที่เหมาะสมดวยตนเอง
• สถานที่ : นําเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลที่นําสมัยมาใชใน
การจัดการศึกษาใหกับประชากรทุกคนในทุกเวลา และทุกสถานที่
• สถานศึกษา : การจัดตั้งธนาคารสะสมหนวยกิตจะชวยใหผู
เรียนสามารถคอย ๆ เก็บเล็กผสมนอยหนวยกิตไปไดตลอดชวงเวลาการ
ศึกษาของตน และชวยเอื้อตอการถายโอนหนวยกิตระหวางสถานศึกษาในทุก
ระดับ
• มหาวิทยาลัย : การลดจํานวนหนวยกิตตํ่าสุดสําหรับแผนการ
เรียนในแตละสาขาจะเปนการเปดโอกาสใหผูเขาเรียนในลักษณะควบสอง
สาขาหรือสามสาขาไดในเวลาเดียวกัน

• โรงเรียนมัธยมศึกษา : เปดโอกาสใหนักเรียนจากสายอาชีว
ศึกษายายโอนไปเรียนในโรงเรียนสายสามัญไดสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทัง้ การ
ยายโอนในทิศทางกลับกันดวย นอกจากนี้การจัดทําหลักสูตรใหมีทั้งความ
หลากหลายและมีการลงลึกในแตละสาขาวิชาชีพจะชวยใหนักเรียนมีแผนการ
เรียนสําหรับเลือกมากขึ้นดวย
• การศึกษาในระบบเปด : ระบบใหมจะสามารถใหบริการทาง
การศึกษาไดสะดวกขึ้นสําหรับผูเรียนที่มีความพิการทางกายและผูที่อาศัยอยู
ในถิ่นทุรกันดาร ปรัชญาพืน้ ฐานของระบบใหมกค็ อื “การศึกษาที่ลงทุนตํ่าแต
คุณภาพสูงสําหรับปวงชน
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเ รียนภายใตระบบการศึกษา
ใหม
มีมนุษยสัมพันธดี เปนคนที่ใหความรวมมือกับผูอื่น
เปนปกติวิสัย มีนํ้าใจ มีคุณธรรมสูง มีความรับผิดชอบตอชุมชน มีแนวทาง
ปฏิบัติตนอยูบนความเชื่อมั่นวามนุษยจะสามารถคนพบความหมายของชีวิต
ไดกด็ ว ยการรักษาสัมพันธภาพอันดีระหวางมนุษยดว ยกัน และระหวางมนุษย
กับสิ่งแวดลอม
มีความคิดสรางสรรค เปนวิญูชนที่มีความคิดสรางสรรคผู
สามารถติ ด ตามและกระตุ  น ให เ กิ ด ความก า วหน า อย า งรวดเร็ ว ในด า น
เทคโนโลยีขาวสารและ ความรู โดยมุงมั่นที่จะนําความรูนั้นมาชวยยกระดับ
คุณภาพชีวติ ในขณะเดียวกันก็มุงรักษาสัมพันธภาพอันดีระหวางมนุษยกับสิ่ง
แวดลอมไวดวย
มีใจที่เปดกวาง เปนผูมีโลกทัศนกวางไกลซึ่งตระหนักดีวาวิถี
ชีวิตของแตละคนมิไดมีขอบเขตจํากัดอยูแตในบานเรือนและประเทศชาติของ
ตนเทานั้น แตยงั ตอง คบหาสมาคมกับโลกกวางดวยโดยที่สามารถดําเนิน
ชีวิตรวมกับกลุมชาติพันธุอื่น ๆ ไดอยางสงบสุข นอกจากบุคคลดังกลาวจะได
ชื่อวาเปนพลเมืองของโลกอยางแทจริงแลวก็ยงั ไดชอ่ื วาเปนพลเมืองเกาหลีผมู ี

เกียรติภูมิ สามารถเปดประตูประเทศชาติออกไปสูยุคสมัยโลกาภิวัตน ความ
เปนสากล และลัทธิเสรีนิยมไดอยางเต็มภาคภูมิ
มีความใฝใจในการงาน มิใชเปนเพียงผูท มุ เทใหกบั หนาทีก่ ารงาน
เทานั้น แตยังตองเปนผูมีอิสระและมีความคิดสรางสรรคในการทํางานควบคู
ไปกับการมีจรรยาบรรณอีกดวย
นอกจากนีย้ งั จะตองมองวางานการทุก
ประเภทลวนมีคุณคานายกยองเหมือนกันหมด โดยไมแบงแยกงานทีต่ อ งใช
แรงกายวาตํ่าตอย
1.3 ทิศทางของระบบการศึกษาใหม
ระบบการศึกษาใหมจะใหความ
ศูนยกลางอยูท ต่ี วั ผูเ รียน
สําคัญกับความตองการของผูเรียนเปนหลัก แทนที่จะเปนความตองการของ
ครูและผูบริหารดังเชนที่เปนอยูในระบบปจจุบัน
การแขงขันระหวางสถาน
ศึกษาทั้งหลายจะทําใหนักเรียนและผูปกครองมีโอกาสเลือกแผนการเรียนได
หลากหลายมากยิง่ ขึน้
การศึกษาที่หลากหลาย การจัดตัง้ โรงเรียนทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะ
ดานและการนําเสนอแผนการเรียนที่หลากหลาย ซึ่งแตกตางไปจากระบบ
ปจจุบันที่เนนแผนการเรียนในลักษณะเหมือนกันหมด จะเปนการชวยบมเพาะ
ความคิดสรางสรรคและคุณลักษณะที่พึงประสงคใหแกนักเรียน
การดําเนินงานโดยอิสระของโรงเรียน โรงเรียนมีอิสระในการ
บริหารงานในโรงเรียนมากขึ้น โดยมีผปู กครองและผูท รงภูมปิ ญ
 ญาในชุมชน
เปนอาสาสมัครเขามาชวยงาน
หลักการจัดการดูแลการให
เสรีภาพกับความเสมอภาค
บริการทางดานการศึกษาอยูที่การเปดโอกาสใหมากที่สุดเพื่อใหปจเจกชนทุก
คนพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มขีดความสามารถ ขณะเดียวกันก็ให
ความชวยเหลือแกผูดอยโอกาสใหสามารถเขารับการศึกษาที่มีคุณภาพได เสรี

ภาพและความเสมอภาคเทานั้นที่เปนเครื่องรับประกันความเปนเลิศทางการ
ศึกษา
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษา ควรจะไดมี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อหลายมิติมาใชเพื่อเปดระบบการศึกษาให
กวางไกลเหมาะสําหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะชวยเปดโอกาสใหทุกคนสามารถ
เขารับการศึกษาไดทุกเวลาในทุกสถานที่
ความเปนเลิศทางการศึกษา เปาหมายระยะยาวของระบบการ
ศึกษาใหมคอื การยกคุณภาพการศึกษาใหสงู ถึงระดับความเปนเลิศของมาตรฐาน
โลก เปาหมายอันสูงสงเชนนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ มากมาย อาทิ วัตถุ
ประสงคและโครงการที่มีคุณประโยชน กลุมนักเรียนเปาหมาย ครูอาจารย โรง
เรียน การใหความชวยเหลือดานงบประมาณในเวลาที่เหมาะสมตลอดจนการ
บริหารในลักษณะใหการสนับสนุน

2. วัตถุประสงคของระบบการศึกษาใหม
2.1 ระบบการศึกษาเปด
ระบบการศึกษาเปด คือ ระบบการศึกษาที่เปดกวางสําหรับคน
ทุกคน โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ โดยมีวัตถุประสงคสูงสุดอยู
ที่การจัดสราง “การศึกษาในอุดมคติ” (สวัสดิการทางการศึกษาของรัฐ) เพื่อ
เป น หลั ก ประกั น ให พ ลเมื อ งทุ ก คนสามารถพั ฒ นาได อ ย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
ระบบใหมนี้จะใหความสําคัญตอเรือ่ งดังตอไปนี้ :ระบบการศึกษาใหมจะเอื้ออํานวยใหมีการยายโอนอยางงายดาย
ระหวาง
นักเรียนนักศึกษาตางสถานศึกษา รวมทั้งการยายโอนระหวาง
แผนการเรียนหรือการศึกษาเฉพาะทางภายในสถานศึกษาเดิม ทัง้ นีเ้ พือ่ ชวย
ใหผูเรียนสามารถเขารับการศึกษา ตามแผนการเรียนที่เหมาะสมและสอด
คลองที่สุดกับความสามารถและความถนัด

นอกจากนี้ระบบใหมยังสนับสนุนใหจัดสรางระบบสะสมหนวยกิต
ของผูเ รียนในชวงทีไ่ ดรบั การศึกษาไปเรือ่ ยๆ นอกเหนือจากสถานศึกษาหลัก เชน
โรงเรียนแลว บานและทีท่ างานก็
ํ
สามารถเปนแหลงใหการศึกษาได โดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใชในการศึกษาเพือ่ มุง จัดการศึกษาใหทวั่
ถึงปวงชนในทุกแหงหน
2.2 การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ระบบการศึกษาใหมมงุ ปลูกฝงคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค เชน คุณ
ธรรม มนุษยสัมพันธทดี่ ี ความมีสนุ ทรียภาพ และการมีความคิดสรางสรรคให
เกิดขึน้ ในปจเจกบุคคล การใหความสําคัญกับความถนัดและคุณลักษณะเฉพาะ
ของแตละบุคคล จะสงผลใหสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเ รียนแตละคนไดสงู สุด
- จะมีความหลากหลายในสวนของโรงเรียนและแผนการเรียนเพือ่
ขยายขอบเขตทางเลือกใหแกผเู รียน ตัวหลักสูตรก็จาต
ํ องไดรบั การขยายขอบเขต
เชนกัน เพือ่ เปดโอกาสให ผูเ รียนสามารถเลือกหลักสูตรไดสอดคลองกับความ
ถนัดของตนเอง
- ครูอาจารยจะไดรบั โอกาสมากขึน้ ในการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งมี
อิสระในการสอนมากกวาเดิม โดยจะไดรบั การดูแลเปนพิเศษโดยพิจารณาจาก
ความสามารถทีป่ รากฏ
ทัง้ ครูและผูป กครองจะกลายเปนหุน สวนโดยสมัครใจในการ
พัฒนาโรงเรียน
อาคารเรียนทีเ่ สือ่ มโทรมจะไดรบั การปรับปรุงใหทนั สมัยเพือ่
สะดวกในการนําอุปกรณการเรียนการสอนทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช รวมทัง้ จัดเตรียมสถานทีใ่ หพรอมสําหรับการเรียน
- การประเมินผลการดําเนินงานของแตละโรงเรียนอยางสมําเสมอจะ
่
ชวยสรางความนาเชือ่ ถือ และความโปรงใสวาดวยการบริหารจัดการโรงเรียนใน

ระบบการศึกษาใหม
ผูเ รียนจะสามารถตัดสินใจไดอยางงายดายในเรือ่ งคุณ
ภาพของโรงเรียน ทัง้ นีโ้ ดยดูจากผลการประเมินดังกลาวนัน่ เอง
2.3 การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยจะมีอสิ รภาพอยางเต็มทีใ่ นการดําเนินงาน รัฐจะให
ความสนับสนุนทีจ่ าเป
ํ นในการทํางานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
ขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยจะเปนแบบอยางอัน หลากหลายเพือ่ กาวไปสูส ถานภาพของการเปน
แหลงกําเนิดของนวัตกรรมใหม ๆ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ การ
เปนแหลงผลิตปจเจกชนทีม่ คี ณ
ุ วุฒสิ งู
จะมีการจัดตัง้ ศูนยสารสนเทศทางวิชาการแหงชาติขนึ้ เพือ่ ชวยยก
ระดับแผนการเรียนในมหาวิทยาลัยใหมคี วามเปนเลิศระดับมาตรฐานโลก นอก
จากนีก้ จ็ ะมีการจัดวางระบบใหการสนับสนุนทางการเงินและการบริหารเสียใหม
โดยอิงผลการประเมินมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ สูง
มหาวิทยาลัยจะมีรปู แบบทีห่ ลากหลายเพือ่ ตอบสนองความตองการ
แผนการเรียนทีแ่ ตกตางกันออกไป ขณะเดียวกันก็มอี สิ รภาพอยางเต็มทีส่ าหรั
ํ บ
การตัดสินใจในเรือ่ งสําคัญ ๆ อาทิ โควตาการรับนักศึกษา และประเด็นทางวิชา
การตาง ๆ ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับการจัดหลักสูตร
ระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยจะมีความยืดหยุน
โดยแตละ
มหาวิทยาลัยจะสามารถกําหนดแบบแผนและวิธีการในการรับนักศึกษาไดเอง
อยางไรก็ตามสําหรับมหาวิทยาลัยแหงชาติและมหาวิทยาลัยของรัฐนัน้ อาจจะตอง
ดําเนินการตามกรอบนโยบายทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเปนผูว างไว
ทัง้ นีเ้ พือ่
บรรเทาความรอนแรงของการแขงขันลง
ผูเรียนที่สาเร็
ํ จการศึกษาในระดับมัธยมปลายและไมประสงคที่จะ
ศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยควรไดรบั โอกาสเขาทําการศึกษาในระดับสูงในสาย
อาชีวศึกษาตอไป โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ าสมั
ํ ยผนวกกับการศึกษา
ทางไกล

สงเสริมใหมกี ารจัดตัง้ สถานศึกษาวิชาชีพเพือ่ ผลิตบุคลากรในระดับ
มืออาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและแขนงอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ ไดแพร
ขยายอยางกวางไกลในยุคโลกาภิวตั น
2.4 ระบบสนับสนุนการศึกษาในลักษณะรอบดาน
งบประมาณการศึกษาทีเ่ พิม่ ปริมาณสูงขึน้ มาก ผนวกเขากับการ
ผอนคลายกฎระเบียบการบริหารจะเปนการชวยแผวถางทางใหกบั ระบบสนับสนุน
การศึกษา ซึง่ จะเปนเครือ่ งประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใตหลักปฏิบัติของระบบการศึกษาใหม รัฐมีหนาที่ที่จะตอง
เพิ่มงบประมาณการศึกษาใหเทากับรอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
ภายในป 1998
จะตองจัดสรางกระบวนการประเมินทีล่ มุ ลึกและกวางไกล ควบคูไ ป
กับระบบเผยแพรขา วสารการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ปอนขอมูลทีส่ าคั
ํ ญใหแก
ผูเ รียนไดพจิ ารณาใชในการเลือกแผนการเรียนรวมทัง้ ชวยในการกํากับดูแลคุณ
ภาพการศึกษาในโรงเรียน
ความรับผิดชอบในสวนของผูบ ริหารทองถิน่ และความเปนมืออาชีพ
ในดานการศึกษาจะตองเพิม่ ขึน้ ในลักษณะมีดลุ ยภาพควบคูไ ปกับการเปดโอกาส
ใหกบั ประชาชนทัว่ ไปเขามามีสว นรวมในกระบวนการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ
ทางการศึกษา
รัฐพึงเขามาจัดการในดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
เพือ่ สราง
หลักประกันวาคุณภาพการศึกษาดังกลาวจะสอดคลองกับยุคเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
การศึกษามิใชสงิ่ ทีอ่ ยูไ ดโดยลําพัง หากแตเปนองคประกอบหนึง่ ของ
สังคมทีก่ าลั
ํ งโลดแลนอยู ฉะนัน้ จึงควรไดรบั การพัฒนาใหสอดคลองกับเปาหมาย
ตาง ๆ ทีอ่ งคประกอบของสังคมไดจดั วางไว

3. หลักการวาดวยการจัดวางระบบการศึกษาใหม
โรงเรียนจะมีอสิ ระในการแสวงหาความเปนเลิศ โดยตัง้ อยูบ นพืน้
ฐานของการจัดการดวยตนเองและการแขงขัน เปาหมายของความเสมอภาควา
ดวยโอกาสในการเขาถึง การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพนัน้ จะบรรลุไดโดยการใชมาตรการ
แกไขปญหาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสถานทีท่ รุ กันดารและกลุม ประชากรทีด่ อ ยโอกาส ทัง้ นี้
จะมีการติดตามและรักษาคุณภาพทางการศึกษาโดยกระบวนการประเมินผลอยาง
เปนระบบ
นักเรียนและผูปกครองมีอิสระในการเลือกแผนการเรียนที่สอด
คลองทีส่ ดุ กับความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยพิจารณาจากขอมูลทีไ่ ด
รับ
ครูอาจารยในสถานะจักรกลของการปฏิรปู การศึกษา จะตองเขามา
มีสว นรวมในนวัตกรรมทัง้ หลายในระดับรากหญา ในขณะเดียวกันก็ชว ยเปดทาง
สูอ นาคตใหแกอนุชนรุน ตอไป
รัฐพึงประเมินสถานศึกษาทั้งหลายทั้งปวง นอกจากนีก้ ย็ งั ตอง
ใหการสนับสนุนที่จําเปนแกสถานศึกษาเหลานั้นโดยอิงผลการประเมิน และ
ตองจัดสรางโครงสรางสําหรับการกระจายขอมูลทางการศึกษา ตลอดจนตอง
ประกันการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเสมอภาคในกลุมคนทุกระดับใน
สังคมอีกดวย
สงเสริมอยางเต็มกําลังใหบริษทั ตาง ๆ หยุดการเลือกปฏิบตั อิ ยาง
มีอคติตอ พนักงานโดยดูจากผลการศึกษา หรือสถานการศึกษาทีพ่ นักงานจบมา
ทัง้ นีค้ วรโนมนาวใหหนั มาใสใจความสามารถในการทํางานแทนเจตคติแบบเดิม
นอกจากนีส้ อื่ สารมวลชน ผูส อื่ ขาว องคกรตางๆ ของนักการศึกษา กลุม บุคคลที่
ทํางานเกีย่ วกับสังคมโดยตรง รวมทัง้ สมาคม ผูป กครองก็ลว นจําเปนตองผลัก
ดันตนเองใหเขาไปชวยเปลีย่ นแปลงเจตคติของผูค นทัว่ ไป และลงไปรวมมีบทบาท
ในการปรับปรุงสภาพของการศึกษาดวย

III. แผนปฏิรปู
1. การสรางฐานรากสําหรับการศึกษาในอุดมคติ - สวัสดิการทางการศึกษา
ของรัฐ
แนวโนมทีส่ าคั
ํ ญ 2 ประการในยุคสมัยนีก้ ค็ อื การสัง่ สมองคความรู
และกระแสโลกาภิวตั น ซึง่ สงผลใหเกิดอัตราการเปลีย่ นแปลงความรูใ หม ๆ อยาง
รวดเร็วเหลือประมาณ ดังนัน้ การสรางความมัน่ ใจวาประชากรทุกคนจะมีโอกาส
ในการไดรบั การศึกษาตลอดชีวติ จึงกลายมาเปนความจําเปนเรงดวน ถึงเวลา
แลวทีจ่ ะตองวางฐานรากของระบบการศึกษาแบบเปดกวาง ซึง่ ปจเจกชนสามารถ
เขาถึงแผนการเรียนโดยงายทั้งในดานเวลาและสถานที่ตามความสะดวกของผู
เรียน
สองนวัตกรรมหลักในการกาวเดินอยางเปนรูปธรรมใหถึงเปา
หมายดังกลาวทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสถานศึกษา ไดแก “ระบบธนาคารหนวยกิต” และ
การลงทะเบียนเรียนนอกเวลาเรียนปกติ การเขารับการศึกษาในลักษณะไมเต็ม
เวลาชวยใหนกั ศึกษาผูใ หญสามารถเลือกแผนการเรียนดวยตนเองในเวลาทีเ่ หมาะ
สมสําหรับตนได โดยสนับสนุนใหมคี วามพยายามทีจ่ ะนําระบบการศึกษาทางไกล
ทีใ่ ชเทคโนโลยีสอื่ ประสมมาใช นอกจากนีก้ จ็ ะสงเสริมใหเกิดเสรีภาพในการยาย
โอนตางโรงเรียน หรือยายสาขาไดโดยสะดวก ตลอดจนลดจํานวนหนวยกิต ซึง่ ผู
เรียนจําตองสะสมใหไดในการเรียนแตละสาขา
สวนแผนการเรียนก็จะตองมี
ความหลากหลายเพือ่ ตอบสนองความตองการทางการศึกษาทีห่ ลากหลายของชุม
ชนและปจเจกชน
ศูนยสอื่ ผสมเพือ่ การศึกษาแหงชาติ
ในสถานะเครือ่ งมือทาง
เทคโนโลยีทจี่ ะชวยเปดระบบการศึกษาใหกวางไกลและยาวนานตลอดชีวติ จะได
รับการจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ใหทกุ คนเขาถึงเนื้อหาและขอมูลทางการศึกษาไดโดยเสมอ
ภาค

1.1 โครงสรางสถานศึกษาทีเ่ อือ้ ตอระบบการศึกษาซึง่ เปดกวาง
ระบบธนาคารหนวยกิต ระบบนีจ้ ะชวยใหหนวยกิตทีผ่ เู รียนสะสม
ไวจากระบบการศึกษาแบบเปดไดรบั การยอมรับเทียบเทาปริญญาบัตร ทัง้ นีจ้ ะมี
องคกรใหมขนึ้ มารับภารกิจนี้ นัน่ คือ “ศูนยหลักสูตรและประเมินผล”
การขยายแผนการเรียนในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย การ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยควรจะเปดกวางสําหรับปจเจกชนทีม่ ไิ ดเปนนักศึกษาพรอม
กันไปดวย
โดยใหความสําคัญเปนพิเศษแกผทู มี่ ปี ระสบการณภาคสนามเปน
อยางดี ทํานองเดียวกันโรงเรียนก็ควรจะเปดกวางใหชมุ ชนไดเขามาใชเปนศูนย
วัฒนธรรมของชุมชน
การลงทะเบียนเรียนนอกเวลาเรียนปกติ กลุม เปาหมายของ
หลักสูตรนี้ คือ ผูท ท่ี างานอยู
ํ
แ ลว โดยมุง สรางความเชือ่ มโยงระหวางโรงเรียนกับ
สถานประกอบการ ในทางปฏิบตั จิ ะมีการสงเสริมระบบธนาคารหนวยกิต สง
เสริมการปรับโควตาการรับนักศึกษาไดโดยเสรี
ตลอดจนการขยายชวงเวลา
สําหรับเก็บสะสมหนวยกิตเพือ่ รับปริญญาใหยาวนานขึน้ ดวย
แผนการเรียนทีห่ ลากหลาย จะมีการปรับเปลีย่ นจัดแผนการเรียน
ในปจจุบนั เสียใหม เพือ่ ใหสอดคลองกับความตองการทีห่ ลากหลายของผูเ รียน แต
ละหลักสูตรจะมีลกั ษณะพิเศษทีแ่ ตกตางไปจากหลักสูตรอืน่ ๆ การกระตุน ใหเกิด
การแขงขันระหวางโรงเรียนจะชวยสงเสริมใหคณ
ุ ภาพของแผนการเรียนตางๆ ดี
ขึน้
เสรีภาพในการยายโอนสถานศึกษา แผนการเรียนทีห่ ลากหลาย
ยอมเอือ้ ตอการยายโอนผูเ รียนอยางเสรีระหวางมหาวิทยาลัย และระหวางโรงเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะอยางยิง่ ระหวางโรงเรียนสายสามัญถึง
สายอาชีพ ในการนีผ้ เู รียนมี เสรีภาพในการเลือกหลักสูตรทีต่ นคิดวาสําคัญยิง่ ตอ
อาชีพทีต่ นเองใฝฝน

การลดจํานวนหนวยกิตในวิชาเอก การลดหนวยกิตสําหรับวิชา
เอกทัง้ หลายจะชวยใหผเู รียนมีวชิ าเลือกกวางขวางเพิม่ ขึน้ กวาเดิม ขณะเดียวกัน
ก็เปนการลดชองวางระหวางสาขาวิชาลงดวย ทัง้ นีจ้ ะลดจํานวนหนวยกิตวิชาเอก
ลงเหลือเพียงหนึง่ ในสีถ่ งึ หนึง่ ในหกของหนวยกิตทัง้ หมดทีน่ กั ศึกษาจําเปนตอง
สะสมใหไดเทานัน้
การเขาถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสําหรับชุมชนชนบท การสราง
ระบบการศึกษาทางไกลขึ้นจะสงผลทําใหการศึกษาที่มีคุณภาพเขาถึงชุมชน
ชนบทไดงา ยขึน้ โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรกตอการสรางสาธารณูปโภคพืน้
ฐานสําหรับการใหบริการขอมูลทางระบบการศึกษาในชนบทและควรมีการจัดตัง้
มหาวิทยาลัยพรอมหอพักในชนบทดวย เพือ่ พัฒนาชุมชนใหกลายมาเปนเมืองนัก
ศึกษา
การนํา
การใหการศึกษาเพิม่ เติมแกสตรีและผูส งู อายุ
เทคโนโลยีสื่อหลายมิติมาใชจะชวยเปดโอกาสใหสตรีไดรับการฝกอบรมการ
งานในอุตสาหกรรมสารสนเทศมากขึน้
สําหรับผูส งู อายุ ก็จะมีหลักสูตรเกีย่ ว
กับสวัสดิการซึง่ รวมหลักสูตรการศึกษาผูใ หญไวดว ย
การตอบสนองความตองการทีห่ ลากหลายของผูใ หญ เพือ่ ตอบ
สนองความเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม ซึง่ เกิดขึน้ อยางรวดเร็วและบอย
ครัง้ จึงควรจัดใหมี หลักสูตรทีต่ ากว
ํ่ าปริญญาบัตรวาดวยเรือ่ งการศึกษาเพิม่ เติม
และการปรับตัวทางสังคม การศึกษาสําหรับผูป กครอง ตลอดจนการฝกอบรมนัก
การศึกษา
จะมีการนํา
การสรางระบบสนับสนุนการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสอื่ หลายมิตทิ นี่ าสมั
ํ ย อาทิ เคเบิล้ ทีวี คอมพิวเตอรสว นบุคคล วิดที ศั น
ซีด-ี รอม และวิดที ศั นตามคําขอ มาใชใหเกิดประโยชนสงู สุด เพือ่ ยกระดับคุณ
ภาพทางการศึกษาและเพือ่ ใหสามารถเขาถึง
ผูเ รียนจํานวนมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะ
มากได การศึกษาทางไกลในลักษณะนีจ้ ะชวยลดปญหาหองเรียนแออัดได อีก

ทัง้ ยังชวยใหผพู กิ ารทางกายและคนยากจนสามารถเขาถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไดเฉกเชนผูอ นื่
โครงการนํารอง : มหาวิทยาลัยใหม ภายใตโครงการนํารองนี้
มหาวิทยาลัยใหมทงั้ ปวงจะทําหนาทีเ่ ปนสถาบันวิชาชีพชัน้ สูง โดยใชเวลาในการ
ศึกษา 2 - 4 ป ทัง้ นีจ้ ะดําเนินงานในสถานะมหาวิทยาลัยเสมือนจริง ซึง่ จะเปนไป
ตามระบบการศึกษาแบบเปดกวางทีอ่ งิ กับระบบธนาคารหนวยกิต
ผูเ รียนจะ
ศึกษาไดทงั้ ทีบ่ า น ทีท่ างานและที
ํ
โ่ รงเรียนไดทกุ เวลา
แมจะมีศนู ยกลางการ
บริหารอยู ณ สถานทีแ่ หงหนึง่ แตศนู ยการเรียนรูก จ็ ะเผยแพรขยายไปตามสถาน
ประกอบการภาคสนาม (เชน เขตอุตสาหกรรม) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการฝก
อบรม ณ สถานประกอบการดวยการประสานเขากับประสบการณการทํางานใน
ภาคปฏิบตั ิ
การจัดทําแตละหลักสูตรนัน้ ก็จะพิจารณาความตองการของแตละ
สถานทีป่ ระกอบดวย
1.2 รากฐานทางเทคนิคสําหรับระบบการศึกษาแบบเปด
ศูนยแหงชาติวา ดวยสือ่ ประสมทางการศึกษา จะมีการจัดตัง้
ศูนยสอื่ ประสมเพือ่ การศึกษาแหงชาติขนึ้ เพือ่ สนับสนุนระบบการศึกษาเปด
- เปาหมาย : ศูนยฯ มีหนาทีพ่ ฒ
ั นาการเรียนทีจ่ าเป
ํ นทัง้ หมด เพือ่
ระบบการศึกษาผานสือ่ หลากหลายมิติ โดยผูเ รียนสามารถรับบริการสือ่ เหลานีไ้ ด
ตามสถานทีแ่ ละเวลาทีเ่ หมาะสมกับตนเอง
- สถานภาพ : ศูนยฯ ไดดาเนิ
ํ นงานโดยใชเงินของรัฐ ทวาเปนอิสระ
ในการดําเนินงานจากรัฐ
- บทบาท :
1) สนับสนุนการพัฒนาซีด-ี รอม และซอฟแวรประสมประเภทอืน่
เพือ่ ใหคณาจารยและนักการศึกษานําไปใช
2) เก็บรวมรวม ซือ้ หา และจัดทําสือ่ อิเล็กทรอนิกส เพือ่ การศึกษา
สําหรับ ปวงชน

3) จัดสรางฐานขอมูลและจัดเก็บขอมูลจากสือ่ สิง่ พิมพทมี่ คี วาม
สําคัญทางการศึกษาทัง้ หมด โดยใชเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส
4) จัดเตรียมสือ่ สารสนเทศทางการศึกษาทัง้ หมด สําหรับหลัก
สูตรการเรียนรูแ ละฝกอบรมทัง้ ในประเทศ และนอกประเทศ
5) พัฒนาสือ่ การเรียนรูท จ่ี าเป
ํ น รวมทัง้ หลักสูตรการเรียนรูท ี่
หลากหลาย ซึง่ จําเปนสําหรับระบบธนาคารหนวยกิต
6) สํารวจหนทางการนําศักยภาพของจานดาวเทียม เคเบิล้ ทีวี
และทางดวนขอมูลมาใชเพือ่ กอใหเกิดประโยชนทางการศึกษาใหไดมากเทาทีจ่ ะ
มากได
7) จัดฝกอบรมการใชสอื่ หลายมิตใิ หแกครูผสู อน
8) ประสานงานและหารือกับหนวยงานทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วของกับ
ระบบการศึกษาทางไกล
คณะกรรมาธิการสงเสริมการใหบริการสารสนเทศทางการ
ศึกษา ควรมีการจัดตัง้ คณะกรรมาธิการทีป่ รึกษาเฉพาะกิจขึน้ โดยขึน้ ตรงกับ
ประธานาธิบดี ภารกิจคือ ชวยเหลือและใหคาแนะนํ
ํ
าแกประธานาธิบดีในเรือ่ งการ
จัดตัง้ ศูนยสอื่ ประสมทางการศึกษาแหงชาติ รวมทัง้ เรือ่ งตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ
วิชาชีพวาดวยการใหบริการสารสนเทศทางการศึกษา คณะกรรมาธิการประกอบ
ดวยบุคคลตอไปนี้ คือ ผูแ ทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสารสนเทศ ตลอดจนผูเ ชีย่ วชาญจากชุมชน
วิชาการทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ รวมบุคลากรทางดานอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสาร
สนเทศทางการศึกษา เอาไวดว ย

2 . ความหลากหลายและความเชี่ ย วชาญเฉพาะด า นของ
มหาวิทยาลัย
สาเหตุที่ทาให
ํ คุณภาพของอุดมศึกษาในเกาหลีไมอยูในระดับที่
ควรจะเปน ไดแก การเขาไปควบคุมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยซึง่ รวมสถานศึกษา
ของเอกชนดวยอยาง เขมงวด การขาดแคลนแรงสนับสนุนอยางแข็งขันในดาน
การวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ ดานการจัดการทางวิชาการ ซึง่ มิไดสง ผลใหนกั เรียน
นักศึกษาเรียนรูอ ยางขันแข็ง ดังทีค่ วรจะเปน
มหาวิทยาลัยจําเปนตองจัดแผนการเรียนทางวิชาการ ใหมคี วาม
หลากหลาย
และหากมีคณ
ุ ลักษณะทีโ่ ดดเดนผนวกกับมีความสําคัญตอความ
ตองการอันเปนเอกลักษณของชุมชนนัน้ ๆ แลว ก็ควรจะไดรบั การสงเสริมใหเปน
สถานศึกษาทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง
ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการตอบสนองความตองการ
ทักษะและคุณวุฒอิ นั หลากหลายในสังคมทีก่ าลั
ํ งปรับเปลีย่ นอยูใ นขณะนี้ ความ
หลากหลายของมหาวิทยาลัยควรจะประสานควบคูไ ปกับการใหอสิ รภาพในการตัด
สินใจในเรือ่ งวิชาการและการบริหารทีส่ าคั
ํ ญๆ เกณฑการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยทีร่ ะบุ
ไวตามกฎหมายก็ควรจะเปนไปในลักษณะหลากหลาย
ใหสอดคลองกับความ
ตองการทีแ่ ตกตางกันไปในสังคม
การปรับปรุงคุณภาพอุดมศึกษาในเกาหลีใหดขี นึ้ ไดนนั้ จําตองอาศัย
แรง สนับสนุนจุนเจือจากศูนยสารสนเทศงานวิจยั ซึง่ มีมาตรฐานทัดเทียมสากล
ขณะเดียวกันก็ควรเพิม่ เงินทุนเพือ่ การวิจยั โดยจัดสรรปนสวนตามผลทีไ่ ดจากการ
ประเมินมหาวิทยาลัยแตละแหง
2.1 ความหลากหลายและความเชี่ ย วชาญเฉพาะด า นของ
มหาวิทยาลัยบางแหง
อุปสงคอันหลากหลายและคาดเดาไมได ซึง่ เพิม่ ขึน้ ทุกขณะของ
สังคมในเรื่องของนักวิชาชีพที่มีทักษะ ทําใหมหาวิทยาลัยจําตองไดรบั อิสระ

อย า งเต็ ม ที่ ใ นการจั ด หลั ก สู ต รทางการศึ ก ษารวมทั้ ง ควรส ง เสริ ม ให แ ต ล ะ
มหาวิทยาลัยสรางหลักสูตรเฉพาะดาน ซึง่ ตอบสนองความตองการของชุมชน
นั้นๆ ขึ้นมา จากนั้นก็ลดหนวยกิตบังคับในแตละวิชาเอกลงมาใหเหลือหนึ่งใน
สี่ถึงหนึ่งในหกของจํานวนหนวยกิตทั้งหมด
บางรูปแบบของมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (พรอมตัวอยาง)
1 ) มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ยิ น ยอมให ผู  เ รี ย นที่ เ ลื อ กสายวิ ช าการ
สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกที่หลากหลายในระดับปริญญาตรี โดยทีไ่ มตอ ง
เลือกวิชาเอกเลย (เชน University College the United States)
2) มหาวิทยาลัยทีย่ นิ ยอมใหผเู รียนเลือกวิชาเอกไดถงึ
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วิชา ซึ่งเปนการผสมผสานขามสาขาวิชา (เชน หลักสูตร PPE ซึง่ ผสานวิชา
เอกปรัชญา รัฐศาสตร และเศรษฐศาสตร เขาดวยกัน หรือหลักสูตร EEM ซึ่ง
ผสานวิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร และการจัดการ ทีม่ หาวิทยาลัยอ
อกฟอรด)
3) มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อมุงผลิตผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน (เชน สถาปนิก)
4) มหาวิทยาลัยที่มีคณะวิจิตรศิลปที่หลากหลาย
5) มหาวิทยาลัยทีเ่ สนอหลักสูตรทีเ่ ชือ่ มโยงประสบการณในทาง
ปฏิบตั ไิ ดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับชางเทคนิค
6) มหาวิทยาลัยที่สงเสริมใหผูเรียนมีทางเลือกมากมาย โดย
การกําหนดจํานวนหนวยกิตขั้นตํ่าของวิชาเอกเอาไวเพียง 1/4 ถึง 1/6 ของ
จํานวนหนวยกิตที่ผูเรียนจะตองสะสมใหไดกอนที่จะไดรับมอบปริญญาบัตร
บัณฑิตวิทยาลัยวาดวยอาชีพสารสนเทศ และโลกาภิวัตน
ควรมีการจัดตัง้ บัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพ
เพื่อผลิตบุคลากรที่กาวทัน
พัฒนาการทางวิชาการใหมๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสารสนเทศและโลกาภิวัตน
ภารกิจคือ การฝกอบรมนักวิชาชีพในลักษณะเรงรัด เพื่อชวยใหพวกเขา
สามารถผสานภาคทฤษฎีเขากับภาคปฏิบัติได บัณฑิตวิทยาลัยสําหรับนักการ

ฑูตพาณิชยอาจจะเรียนโดยการใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือสื่อสารเทา
นัน้ ก็ได
2.2 มหาวิทยาลัยมีอิสรภาพในเรื่องการจัดตั้ง โควตาการรับนัก
ศึกษาและเรื่องทางวิชาการ
ระบบการใหความเห็นชอบในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยโดยอิง
เกณฑที่กําหนดไว ในปจจุบันการจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งแหงใดขึ้น
มาไดนั้นจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลเสียกอน โดยพิจารณาดูวา
มหาวิทยาลัยนั้นจะบรรลุเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวไดหรือไม ดังนัน้ จึงควร
มีการปรับเกณฑดังกลาวใหมีความ
หลากหลาย เพือ่ ใหสอดคลองกับ
ประเภทและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแตละมหาวิทยาลัย
- เกณฑการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฉบับใหม ซึง่ จะมีผลบังคับใช
ในป 1996 ระบุวา หากการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยใหมในภูมภิ าคตางๆ เปนไป
ตามกฎเกณฑใหมๆ ที่กาหนดก็
ํ
ไมจําเปนที่รัฐจะตองเขามาทําการประเมิน
เพิ่มเติมแตอยางใด ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่มี
หลักสูตรวิชาการเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ซึ่งจะตอบสนองความตองการที่
เฉพาะเจาะจงของชุมชนในแตละภูมภิ าคไดเปนอยางดี
การจัดตัง้ มหาวิทยาลัยอิงเกณฑ ดังตอไปนี้ :
1) การจัดตัง้ มหาวิทยาลัย จักตองอยูภ ายในกรอบงานของ
นโยบายพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
2) เกณฑทถ่ี กู กําหนดขึ้นมา สําหรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยถือ
เปนเกณฑในระดับตํ่าสุด สวนเปาหมายการพัฒนาเพื่อบรรลุการศึกษาที่มีคุณ
ภาพภายหลังการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแลวนั้น จะไดรับการกําหนดโดยศูนย
หลักสูตรและประเมินผล

3) แตละมหาวิทยาลัยจะไดรับการสงเสริมใหมีการจัดราง “กฎ
บัตรมหาวิทยาลัย” ซึ่งจะรวมเปาหมายและแผนการดําเนินงานทางวิชาการ
เอาไว และตอมาจะถูกนํามาเปนบรรทัดฐานในการประเมินผลการดําเนินงาน
4) หากมูลนิธขิ องวิทยาลัยแหงใด ซึ่งมีสถานศึกษาอยูในความดู
แลอยูแ ลวตองการจะตัง้ มหาวิทยาลัยขึน้
ก็สามารถกระทําไดโดยการจัดหา
เครือ่ งไมเครือ่ งมือ อุปกรณการเรียนการสอน เครือ่ งอํานวยความสะดวก
บุคลากร ผูส อน และทุนดําเนินการมาเพิ่มเติม
- คณะกรรมาธิการจัดสรางเกณฑการจัดตั้งมหาวิทยาลัย : ภาร
กิจ คือ จัดสรางเกณฑที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
โดยพิจารณาจากคุณภาพ บทบาท และขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมาธิการจะประกอบดวย นักการศึกษาที่มากดวยประสบการณ ผู
บริหารมหาวิทยาลัย นักอุตสาหกรรม ทนายความ ผูส อ่ื ขาว ผูป กครอง ตลอด
จนเจาหนาที่ของรัฐจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
1) กฎบัตรมหาวิทยาลัย ควรระบุอุดมการณของสถานศึกษาเปา
หมายทางวิชาการและแผนดําเนินงาน หลักการทั้งทางสายปฏิบัตและสาย
บริหาร เกณฑในการ คัดเลือกอาจารยประจําคณะ โควตาในการรับนัก
ศึกษา สถานภาพทางดานการเงิน ขัน้ ตอนในการคัดเลือกผูเ รียน ประวัติ
ความเปนมาของแตละคณะ ทิศทางการดําเนินการในเรือ่ งวิชาการ และการ
แนะแนวดานอาชีพใหแกบัณฑิต เปนตน รายละเอียดเหลานี้จะไดรับการนํา
เสนอใหทั้งนักศึกษาและผูปกครองพิจารณาประกอบการตัดสินใจกอนที่จะตก
ลงปลงใจเลือกวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยใดเปนสถานศึกษาตอไป
2) เมื่อเกณฑทางกฎหมายฉบับใหม
ไดรับการยกรางเสร็จ
เรียบรอยแลว สถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น ซึง่ ไดดําเนินการมาแลวก็จําตอง
บรรลุเกณฑที่กําหนดไวใหไดภายในเวลา 3 -5 ป
3) สถาบันอุดมศึกษาดังกลาวมีอิสระในการใชชื่อของสถาบันเชน
ใดก็ได ตัวอยาง เชน อาจจะขนานนามสถาบันวา วิทยาลัย หรือวิทยาลัยอาชีว

ศึกษาก็ได แตตามนัยของกฎหมายแลว ควรจะเรียกตามสถานภาพที่เปน
ทางการ
มีอิสรภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับโควตาการรับนักศึกษา
และเรื่องวิชาการ โควตาการรับนักศึกษานั้นจะไดรับการกําหนดแบบคอย
เปนคอยไป โดยทางวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยจะเปนผูกําหนดเอง โดย
พิจารณาจากผลที่ไดจากการประเมิน
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็มีอิสระ
อยางเต็มที่ที่จะตันสินใจเกี่ยวกับเรื่องทางวิชาการที่สาคั
ํ ญๆ นอกจากนี้จะมี
การจัดสรางระบบการรับรองวิทยฐานะใหแกสถาบันที่ตั้งขึ้นตามเกณฑทาง
กฎหมายฉบับใหมเหลานี้ดวย ซึง่ นับเปนมาตรการหนึง่ ของความพยายามยก
ระดับคุณภาพหลักสูตรการศึกษาใหมีมาตรฐานสากล
2.3 ฟูมฟกความเปนเลิศในดานการวิจัย
การวิจัยกับโลกาภิวัตน จะมีการเพิ่มทุนสนับสนุนนักวิชาการ
เกาหลีที่ไปรวมงานวิจัยกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในตางแดน เพือ่ มุง ยกระดับ
งานวิจยั ในงานวิชาการทุกสาขาวิชา นอกจากนี้ก็ยังจะใหการสนับสนุนเพิ่ม
ขึน้ แกการวางรากฐานงานตีพมิ พวารสารวิชาการตางๆ ที่มีมาตรฐานสากล
ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งคณะบรรณาธิการที่ประกอบดวยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง
กองโลก ภารกิจอืน่ ๆ ไดแก การเลือกสรรนักวิทยาศาสตรเกง ๆ เขามารวม
งาน การปรับปรุงอุปกรณและเครื่องไมเครื่องมือในการวิจัยใหทันสมัย เพื่อให
มหาวิทยาลัยกลายเปนบอกําเนิดของการประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตร วาง
มาตรการตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดการประชันขันแขงระหวางมหาวิทยาลัย
ดวยกัน เพือ่ ยกระดับคุณภาพของงานวิจยั ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยคู
แขงเหลานี้ก็จะมารวมแจกแจงปญหาที่พบรวมกัน
ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเกิด
ความรวมมือรวมใจไปพรอมๆ กัน

การจัดตั้งศูนยสารสนเทศงานวิจัย จะมีการจัดสรางเครือขาย
สารสนเทศขึ้นเพื่อสนองความตองการของนักวิจัย โดยทําหนาที่เปนตัวเชื่อม
โยงสถาบันอุดมศึกษาในระดับสากลเขาดวยกัน รวมทัง้ ความเชือ่ มโยงระหวาง
มหาวิทยาลัยในเกาหลีดวย รัฐจะเพิ่มงบสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหสามารถ
พัฒนาฐานขอมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ศูนยฯ ดัง
กลาวจะจัดใหบริการสารสนเทศและสื่อที่เปนวิชาการทุกประเภทซึ่งจะครอบ
คลุมทุกแขนงสาขาวิชาการ ทั้งนี้อาจจะผนวกศูนยสารสนเทศงานวิจัยเขากับ
หอสมุดของรัฐสภาแหงชาติเกาหลี ซึง่ คลายๆ กับหอสมุดของสภาคองเกรส
สหรัฐอเมริกาก็ได
การเชื่อมโยงการสนับสนุนทางการเงินเขากับการประเมิน
ผลมหาวิทยาลัย
- การประเมินผลกับงบสนับสนุน : ความเปนอิสระของ
มหาวิทยาลัย หมายถึงวา จะตองมีการประเมินหลักสูตรการศึกษาและผล
การประเมินก็จะถูกนํามาเชื่อมโยงกับการใหงบประมาณสนับสนุนอยางหลีก
เลีย่ งไมได รัฐพึงสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยจัดประเมินผลงานของตนเองในแต
ละป สวนการประเมินโดยละเอียดจากภายนอกนั้นจะกระทําขึน้ ทุกๆ 3 หรือ
4 ป โดยใหความสําคัญกับคุณภาพของงานวิจยั และจํานวนบุคลากรที่ทรง
คุณคาที่จบจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ
ในขณะเดียวกันก็จะมีการประเมินผล
ความพึงพอใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษา รวมทั้งการสํารวจ
ตรวจตราในดานความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแตละสถาบันทุกๆ หนึ่งหรือ
สองป การประเมินสํารวจจากบุคคลภายนอกจะกระทําโดยรัฐ สภาอุดมศึกษา
เกาหลี บริษัทหางราน นักศึกษา และผูปกครอง
รัฐจะใหการสนับสนุนแกมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินดวยตนเองผนวกกับผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
ทัง้ นี้
มหาวิทยาลัยจะมีอิสระในการแบงสันปนสวนเงินทุนในมหาวิทยาลัยอยางเต็ม
ที่

- การวิจัยกับงานสนับสนุน : รัฐบาลกลางมีงบสนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อ
สนับสนุนใหบรรดาคณาจารยทั้งหลายเขามามีบทบาทที่ขันแข็งกวา
เดิม
เพื่อเพิ่มผลผลิตทุนวิจัยของรัฐรวมคาใชจายตอหัวใหกับแตละ
มหาวิทยาลัยดวย
ถึงแมวา
การจัดการทางดานบัญชีและการเงินโดยอิสระ
มหาวิทยาลัยจะมีอสิ รภาพและความยืดหยุน มากกวาเดิมก็ตาม แตกม็ พี นั ธกิจทีจ่ ะ
ตองเปดเผยสถานภาพทางการเงินและบัญชีใหประจักษ
2.4 มหาวิทยาลัยสูค วามเปนสากล
หลอหลอมผูเ ชีย่ วชาญดานความสัมพันธตา งประเทศ จะมีการ
จัดตัง้ บัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพขึน้ โดยมีเปาหมายอยูท กี่ ารผลิตผูเ ชีย่ วชาญในเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วของกับนานาประเทศ รวมทัง้ ผูเ ชีย่ วชาญในแตละภูมภิ าคดวยและจะมีการ
จัดเก็บประวัตขิ อง
นักวิชาชีพ และผูเ ชีย่ วชาญทีผ่ า นการฝกอบรมไปแลว
เขาไวในฐานขอมูลเพือ่ ใชอา งอิงในภายภาคหนาตอไป
นโยบายวาดวยนักศึกษาตางชาติ รัฐบาลเกาหลีจะเพิม่ จํานวน
ทุนการศึกษาแกนกั ศึกษาตางชาติทเี่ ขามาศึกษาในเกาหลีใหมากขึน้ และจะมีการ
ปรับปรุงการฝกอบรมทักษะภาษาเกาหลีใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้
เพือ่ ตอบ
สนองจํานวนนักศึกษาตางชาติทเี่ พิม่ ขึน้ สวนมหาวิทยาลัยทีใ่ หการศึกษาแกนกั
ศึกษาตางชาติเปนจํานวนมากก็จะจัดใหมกี ารตัง้ สํานักงานชวยเหลือนักศึกษาตาง
ชาติโดยตรงดวย
รัฐจะสนับสนุนให
สถาบันอุดมศึกษาเกาหลีในตางแดน
มหาวิทยาลัยเกาหลีวางแผนจัดตัง้ วิทยาเขตในตางแดนในอนาคต
เอกลักษณของวัฒนธรรมเกาหลี หลักสูตรการเรียนทุกระดับควร
ครอบคลุมแผนการเรียนทีเ่ นนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของเกาหลี โดยมุง ปลูกฝง
และบมเพาะความรัก และความผูกพันตอความเปนเกาหลีทแี่ ทจริง มีการกําหนด

ใหนักเรียนทุกคนมีความคุนเคยกับศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีอยางนอย
หนึง่ ประเภท นอกจากนีก้ จ็ ะมีการจัดระบบการศึกษาทางไกลโดยการถายทอด
ผานดาวเทียม เพือ่ ใหชาวตางชาติและชาวเกาหลีในตางแดนสามารถรับชมราย
การการศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีได
ผลทีไ่ ดรบั ยอมจะทําใหเกิดเอกภาพขึน้
ระหวางชาวเกาหลีในประเทศกับชาวเกาหลีทพี่ านั
ํ กอยูใ นตางแดน

3. การรังสรรค “ประชาคมโรงเรียนทีด่ าเนิ
ํ นงานอยางมีอสิ ระ”
ในปจจุบนั โรงเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาแทบจะไมมอี สิ ร
ภาพในการตัดสินใจทีส่ าคั
ํ ญๆ ในเรือ่ งการบริหารโรงเรียน และเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับวิชา
การเอาเสียเลย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเพราะระบบการศึกษาทีก่ มุ อํานาจไวทสี่ ว นกลาง
ผนวกกับการไมมสี ว นรวมในกระบวนการตัดสินใจในเรือ่ งของโรงเรียนของบรรดา
ผูป กครองและชุมชน มโนทัศนการจัดตัง้ “ประชาคมโรงเรียน” ก็เพือ่ ใหเปนหนทาง
ทีจ่ ะนําไปสูก ารมอบอิสรภาพสูงสุดในการจัดการดูแลดําเนินงานของโรงเรียน ให
อยูใ นความรับผิดชอบของครู ผูป กครอง และบรรดาผูน าชุ
ํ มชนในละแวกนัน้ ๆ อิสร
ภาพทางการศึกษาเริม่ ตนทีแ่ ตละโรงเรียนมีอานาจอย
ํ
างเต็มที่ เพือ่ ทําใหบริการ
ทางการศึกษาตอบสนองตอความตองการของภูมภิ าคนัน้ ๆ ทัง้ นีก้ าหนดให
ํ
ทกุ
โรงเรียนจัดตัง้ สภาโรงเรียนขึน้ มาเพือ่ ทําหนาทีค่ ดั เลือกบุคคลที่เหมาะสมเขามา
บริหารจัดการโรงเรียนรวมไปถึงครูดว ย บางโรงเรียนจะไดรบั อนุญาตใหดาเนิ
ํ น
การแตงตัง้ ผูอ านวยการโรงเรี
ํ
ยน และครูผสู อนทีท่ าการคั
ํ
ดเลือกขึน้ มาเองโดยให
อยูใ นขัน้ ทดลองกอน
สภาโรงเรียน ตามกรอบแนวคิดของ “ประชาคมโรงเรียน” โรงเรียน
ประถมและมัธยมของรัฐจะตองจัดตัง้ สภาโรงเรียนขึน้ ประกอบดวยผูอ านวยการ
ํ
โรงเรียน อาจารยใหญ ครู ผูป กครอง ผูน าชุ
ํ มชน นักเรียนเกา และผูเ ชีย่ วชาญทาง
การศึกษา สภาโรงเรียนจะดูแลในเรือ่ งการใชจา ยงบประมาณ การจัดการบัญชีการ

เงิน การนําเสนอวิชาเลือกและแผนการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนการพิจารณากฎ
บัตรโรงเรียนและกฎระเบียบที่ใชในโรงเรียน
1) สภาโรงเรียนจะตัดสินใจในเรื่องการแตงตั้งผูอํานวยการและ
ครู
รวมทั้งจัดการในเรื่องเงินทั้งหมดที่ไดรับการบริจาคเพื่อการพัฒนาโรง
เรียนและการนําไปใช ทัง้ นีค้ รอบคลุมการบริจาคของชุมชนดวยเชนกัน นอก
จากนี้ยังมีหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่จะใหบริการนอก
เวลาเรียน รวมไปถึงงบคาใชจา ยในการนีด้ ว ย
2) สภาโรงเรียนจะใหคาปรึ
ํ กษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการโรง
เรียนใน ทุก ๆ ดาน
3) ในกรณีของโรงเรียนเอกชน บทบาทของสภาโรงเรียนอาจจะ
จํากัดอยูแคการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการโรงเรียนหรืออาจจะเขามาดู
แลเงินบริจาคสําหรับเปนทุนพัฒนาโรงเรียนดวยก็ได
การคัดเลือกผูอํานวยการโรงเรียน/อาจารยใหญโดยเปดเผย
จะมีการคัดเลือกโรงเรียนบางแหงเพื่อกระตุนใหผูปกครองนักเรียนเขามามี
สวนรวมในกระบวนการคัดเลือกผูบริหารโรงเรียนที่ดีที่สุดสําหรับโรงเรียนของ
บุตรหลานของตน
สวนชวงเวลาและขั้นตอนที่จะลงมือปฏิบัติจะขึ้นอยูกับ
วิจารณญาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจะคัด
เลือกผูที่มีศักยภาพเขารับตําแหนงโดยเปดเผย พรอมทัง้ ทําการประเมินผล
งานที่แตละบุคคลไดทาไว
ํ กับโรงเรียนและชุมชน ตามเกณฑคณ
ุ สมบัตซิ งึ่ สภา
โรงเรียนแตละแหงเปนผูก าหนดไว
ํ
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการ/อาจารย
ใหญ ซึง่ เปนองคประกอบหนึง่ ของสภาโรงเรียน จะทําการคัดเลือกใหเหลือ ตัว
เลือกที่ดีที่สุดเพียง 2 ทาน จากนั้นก็นําเสนอสํานักงานศึกษาธิการเพื่อคัด
เลือกผูที่จะเขารับตําแหนงตอไป
ผูบริหารโรงเรียนที่ไดรับตําแหนงจาก
กระบวนการคัดเลือก
ดังกลาวสามารถอยูใ นตําแหนงไดติดตอกันหลาย
วาระโดยไมมีขอจํากัด จะมีการเริ่มลงมือปฏิบัติมาตรการนี้ในป 1996 เปนตน

ไป เพื่อคัดเลือกผูเหมาะสมมาลงแทนตําแหนงผูอ ํานวยการโรงเรียน/อาจารย
ใหญในโรงเรียนของรัฐทีก่ ําลังจะเกษียณอายุ
การคัดเลือกครูโดยเปดเผย โรงเรียนใดก็ตามที่ผูบริหารโรง
เรียนผานกระบวนการคัดเลือกดังกลาวขางตนมาแลวก็สามารถเลือกสรรครูได
เองเปนจํานวน รอยละ 1 - 20 ของจํานวนครูในโรงเรียน โดยมีขั้นตอน ดัง
ตอไปนี้ :เริ่มแรกสํานักงานศึกษาธิการจะติดประกาศรับสมัครครูอยางเปน
ทางการ จากนั้นผูบริหารโรงเรียนจะคัดเลือกผูที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสภาโรง
เรียนเปนผูนํ าเสนอขึ้นมาเพื่อสงไปใหสํ านักงานศึกษาธิการคัดเลือกเปนขั้น
ตอนสุดทาย มาตรการนี้ชวยใหทั้งผูบริหารโรงเรียนและสภาโรงเรียนไดเขามา
มีสิทธิมีเสียงในกระบวนการเลือกสรรครูโดยเปดเผย สําหรับโรงเรียนที่มิไดมี
การคัดเลือกผูบริหารโรงเรียนในลักษณะที่กลาวแลว ขางตน สภาโรงเรียนก็จะ
เขามามีบทบาทคัดเลือกครูรอ ยละ 1- 20 ของจํานวนครูทั้งหมดในโรงเรียน
โดยดําเนินการตามมาตรการคัดเลือกที่เปดเผยในลักษณะเดียวกัน ตางกันที่
วาสภาโรงเรียนจะเปนผูพิจารณาตัดสินจากตัวเลือกที่ผูบริหารโรงเรียนเปนผู
นําเสนอ ในกรณีนี้สภาโรงเรียนอาจจะตองแตงตั้งคณะอนุกรรมการเลือกสรร
ครูขึ้นมาหนึ่งคณะก็เปนได
สวนวิธีการในระดับปฏิบัติคัดเลือกครูในระบบ
เปดกวางเชนนี้ ศึกษาธิการจังหวัดจะเปนผูกําหนด

4. หลักสูตรใหมวาดวยเรื่องมนุษยธรรมและความคิดสรางสรรค
สังคมอุตสาหกรรมที่แผขยายอยางรวดเร็ว สงผลใหเปาหมาย
ชีวิตของปจเจกชนมุงไปที่ความสุขในลักษณะวัตถุนิยม ขณะเดียวกันสื่อมวล
ชนเชิงพาณิชยก็มีสวนเรงใหอัตราอันธพาลเยาวชนและอาชญากรรมเพิ่มสูง
ขึ้นดวย

ระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยทําใหการเรียนอิงอยูก บั ระบบการ
ทองจําแบบนกแกวนกขุนทองซึง่ มีผลกระทบทางลบตอพัฒนาการของเยาวชน
โดยที่ความหลากหลายของปจเจกบุคคลถูกละเลยอยางสิ้นเชิง นักเรียนถูก
หลอหลอมใหออกมาในลักษณะเดียวกัน โดยไมคานึ
ํ งถึงเอกลักษณสวนบุคคล
ฉะนั้นจึงจําเปนอยางยิง่ ที่
หลักสูตรใหมจะตองใหความสําคัญกับการปลูก
ฝงมนุษยธรรมและความคิดสรางสรรค ซึ่งไดสูญหายไปจากระบบการศึกษา
เปนเวลาชานานใหกลับมาเติบโตขึ้นในปจเจกชนอีกวาระหนึ่ง
หลักสูตรจะตองไดรับการปรับเปลี่ยนและจัดแตงเสียใหมเพื่อใช
เปน เครือ่ งมือในการปลูกฝงมนุษยธรรม คุณธรรม ใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน
อยางเปนระบบบทบาทของการศึกษามิควรจะจํากัดอยูที่การประสิทธิ์ประสาท
ความรูใหแกผูเรียนเทานั้น หากแตควรตองชวยสงเสริมพัฒนาการทางความ
คิดสรางสรรคและความออนไหวในเรื่องคุณธรรมไปพรอมๆ กันดวย การ
ศึกษาในระบบใหมจะเนนแนวปฏิบัติในระบบการจัดทํา “ประวัตสิ ว นบุคคลโดย
ละเอียด” ใหกบั นักเรียนทุกคนซึง่ จะครอบคลุมขอมูลสวนตัวในทุก ๆ ดาน และ
จะมี ก ารนํ าประวั ติ นี้ ม าพิ จ ารณาประกอบเมื่ อ เด็ ก ประสงค จ ะเข า เรี ย นใน
มหาวิทยาลัยดวย การปลูกฝงคุณธรรมใหแกเด็กจะเริ่มกระทําตัง้ แตเด็กยัง
เล็กๆ โดยจะมีการเชือ่ มโยงอยางมีประสิทธิภาพกับการดูแลของผูป กครองทีบ่ า น
นอกจากนี้ก็จะมีการเนนบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อชวยปลูกฝงคุณธรรมอีก
แรงหนึ่งดวย
4.1 การปลูกฝงบมเพาะคุณธรรม
การปรับแปลงหลักสูตรการศึกษาเพื่อสรางบุคลิกภาพอันดี
หลักสูตรการศึกษาจะตองไดรับการจัดแตงเสียใหมเพื่อใหมีการปลูก
งาม
ฝงคุณธรรมอยางเปนระบบในลักษณะคอยเปนคอยไปและเหมาะสมกับนัก

เรียนแตละระดับชั้นโรงเรียนจะตองบูรณาการการปลูกฝงคุณลักษณะที่พึง
ประสงคเขาไปในทุกรายวิชา
- อนุบาลถึงประถมปที่สาม : เนนเรื่องบรรยาย ความเปน
ระเบียบในสังคม กฎจราจร และจิตสํานึกการอยูร ว มกันในชุมชน
- ประถมปที่สี่ถึงมัธยมตน : เนนสิทธิและหนาทีข่ องพลเมืองภาย
ใตระบอบประชาธิปไตย (เคารพศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของมนุษย เคารพ
กฎหมายบานเมือง การตัดสินใจที่ชอบดวยเหตุและผล เปนตน)
- มัธยมปลาย : เนนสิทธิและหนาทีข่ องการเปนพลเมืองของโลก
(ความ เขาใจอันดีตอวัฒนธรรมอื่นๆ สันติภาพศึกษา มรรยาทสากล เปนตน)
การปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน วิธีการสอนแบบเดิมที่เนน
การใหความรูทางจริยธรรมในแบบทฤษฎีจะถูกแทนที่โดยการสอนที่เนนภาค
ปฏิบัติทางจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมการเสวนา การอภิปราย การใหคาปรึ
ํ กษา
และการใหบริการแกสังคม มาตรการทัง้ หลายเหลานีม้ งุ ปลูกฝงคุณงามความดี
ทางจริยธรรมใหกลายมาเปนองคประกอบหนึ่งที่จะขาดเสียมิไดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของแตละคน การบูรณาการจริยศึกษาเขาไปในทุกสาขาวิชา
ยอมทําใหโรงเรียนกลายเปนแหลงศึกษาและเรียนรูทางดานจริยธรรมไปโดย
ปริยาย
นอกเหนื อ ไปจากนั้นโรงเรียนยังจะตองใหความสํ าคัญกับจริย
ธรรม ซึ่ง เชื่อมโยงกับประเด็นของสังคมสารสนเทศและการอนุรักษสภาพ
แวดลอม ตลอดจนการปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องเมตตาธรรม และมนุษยธรรม
ในกระแสโลกาภิวัตนควบคูกันไปดวย
การเพิ่ม
กิจกรรมกลุมและงานอาสาสมัครของเยาวชน
จํานวนวัสดุอปุ กรณและศูนยฝก อบรมนอกสถานศึกษาใหมากยิง่ ขึน้ จะชวยใหนกั
เรียนสามารถ
ทํากิจกรรมเปนหมูคณะไดโดยสะดวก ซึ่งจะเปนการ
ปลูกฝงใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการทํางานรวมกับผูอ น่ื วิธีการจัดการกับภาร
กิจอันเปนธรรมดาสามัญควบคูไปกับการปลูกจิตสํานึกในฐานะสมาชิกชุมชน

งานอาสาสมัครและกิจกรรมกลุมที่นักเรียนไดเขาไปมี สวนรวมจะไดรับการ
บันทึกไวในประวัติสวนบุคคลโดยละเอียด ซึง่ จะใชเปนองคประกอบหนึง่ ใน
การพิจารณารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับสูงตอไป
การบมเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับการศึกษา
ปฐมวัย เริ่มแรกของวัยเด็กการศึกษาจะเนนที่การปลูกฝงกิริยามรรยาทที่ดี
การทําความคุนเคยกับระเบียบของสังคมและการบมเพาะสํานึกของความรับ
ผิดชอบ การศึกษากอนวัยเรียนจะเชือ่ มโยงอยางใกลชดิ กับการอบรมสัง่ สอน
เด็กที่บาน และจะมีการจัดใหบริการ หลักสูตรสําหรับผูป กครองเพือ่ ชวยชี้
แนะบทบาทในการใหความรูแกบุตรหลานที่บานดวย ศูนยดูแลเด็กเล็กและ
โรงเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย จะไดรับการสนับสนุนใหมีการแพรกระจายมาก
ขึน้
โดยสงเสริมใหดึงแมบานที่วางงานเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กอนวัยเรียน สื่อการเรียนการสอนจะไดรับการพัฒนาและเผยแพรไปตามโรง
เรียนอนุบาลและศูนยเลีย้ งเด็กตอนกลางวันอยางทัว่ ถึง
การใหการอบรมดูแลเด็กที่บาน การศึกษาในโรงเรียนมีขีด
จํากัดในเรื่องการปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคใหแกนักเรียน
แรง
สนับสนุนในการอบรมดูแลเด็กโดยผูปกครองที่บานจึงเปนสิ่งจําเปน กาวตอ
ไปก็คือการบูรณาการการปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคแกเด็กเขากับโครง
การฝกอบรมทั้งหลายที่ภาคอุตสาหกรรมและองคกรทางสังคมจัดขึน้
โดย
เฉพาะอยางยิง่ ในประเด็นบทบาทของผูป กครอง ทฤษฎีการสรางบุคลิกภาพทีด่ ี
ทักษะในการบมเพาะคุณลักษณะที่ดี การทําความเขาใจกับชีวิตของเด็กในโรง
เรียน ตลอดจนการเผยแพรสารสนเทศทางการศึกษาและการใหคําปรึกษา
สื่อมวลชนควรมีสวนชวยเผยแพรประชาสัมพันธใหเห็นความ
สําคัญของการใหการศึกษาที่บานวาดวยการบมเพาะคุณลักษณะอันดีงามให
แกบุตรหลานของตน ระบบถายทอดขอมูลทางการศึกษาและเคเบิ้ลทีวีเพื่อ
การศึกษาจะตองเขามารับผิดชอบในงานพัฒนารายการการศึกษาสําหรับผูปก
ครองและครอบครัว

บทบาทสื่อมวลชนในการเผยแพรความรูทางการศึกษา สื่อ
มวลชนควรมุงเนนจัดทํารายการทางการศึกษาในเรื่องพัฒนาการทางอารมณ
ของเยาวชน เพือ่ ทําหนาที่เสมือนยาถอนพิษใหแกเด็กที่เติบโตอยูในสภาพ
แวดลอมที่เลวรายอันเต็มไปดวยปญหายาเสพติด อันธพาล และความรุนแรง
นอกจากนี้ควรจัดใหบริการทางดานกฎหมายและการบริหารรวมเขาไวดวย
เพื่อปกปองเยาวชนใหพนจากความรุนแรง อาชญากรรม และการถูกลอลวงที่
พบเห็นไดในจอโทรทัศน นิตยสาร และวีดีทัศน เปนอาทิ
4.2 หลักสูตรใหมสําหรับความคิดสรางสรรค
การปรับแตงแปลงโฉมหลักสูตรเสียใหม หลักสูตรจําตองได
รับการ ปรับเปลี่ยนตามหลักการดังตอไปนี้ คือ
- ลดจํานวนวิชาบังคับลง ขณะเดียวกันก็เพิ่มจํานวนวิชาเลือกให
มากขึ้น
ทั้งนี้การลดและเพิ่มดังกลาวในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยม
ศึ ก ษาจะต อ งกระทํ าให ส อดคล องกั บ ความตองการในการพัฒนาขีดความ
สามารถที่หลากหลายของนักเรียนแตละโรงเรียนจะเขามามีสวนในการจัด
หลักสูตรของตนเอง
- การเตรียมรับมือกับยุคสังคมสารสนเทศ และกระแสโลกาภิ
วัตน : จะเนนความสําคัญในเรื่องคอมพิวเตอรศึกษา ภาษาตางประเทศ ตัว
อักษรแบบจีน และวัฒนธรรมโลกกับประวัติศาสตร
- จัดหลักสูตรในลักษณะรายบุคคล (individualized curriculum) :
สื่ อ การเรี ย นการสอนจะได รั บ การจั ด อย า งเป น ระบบเพื่ อ ตอบสนองความ
ตองการและขีดความสามารถที่แตกตางกันไปของผูเรียนในแตละคน
- คณะกรรมการพิเศษทางดานพัฒนาหลักสูตร : คณะกรรมการ
คณะนีจ้ ะอยูภ ายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง
ขึ้นตรงกับประธานาธิบดี โดยมีภารกิจในการจัดรางกรอบงานของหลักสูตร
ใหมภายใตหลักการ ขางตนในเสร็จสิ้นภายในป 1995

ความยืดหยุนในการนําหลักสูตรไปประยุกตใช วิชาบังคับ
พื้นฐาน ทัง้ หลายทีน่ กั เรียนจําตองเรียนตลอดระยะเวลา 3 ป ในระดับมัธยม
ปลาย จะถูกลดจํานวนลง รวมทัง้ ลดระดับความยากของเนือ้ หาลงพรอมๆ
กันดวย ทั้งนี้จะใหมีการสอนวิชาดังกลาวเฉพาะในปแรกเทานั้น การเปลี่ยน
แปลงเชนนี้จะชวยใหนักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนที่สอดคลองกับความ
ถนัดและแผนการอาชีพในอนาคตของนักเรียนไดในปการศึกษาทีส่ อง การจัด
หลักสูตรที่หลากหลายดังกลาวจําเปนตองมีบคุ ลากรดําเนินการหลายประเภท
ดัวยกัน อาทิ อาจารยทป่ี รึกษาซึง่ สามารถชวยเหลือนักเรียนไดทง้ั ในเรือ่ งทาง
วิชาการ และการแนะแนวในเรื่องอาชีพ
นอกจากนีก้ ย็ งั ตองมีครูอาจารย
พิเศษที่หมุนเวียนสอนใหกับหลายๆ โรงเรียน (circuit teachers) ครูสอน
พิเศษในลักษณะไมเต็มเวลา ครูที่มีทักษะทางดานวิชาการและอาชีวศึกษา
รวมทั้งครูอาจารยที่มีวุฒิทางการศึกษาสําเร็จวิชาเอก 2 วิชา
จะเนน
การพัฒนาความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู
ทักษะพื้นฐานในการเรียนรูภาษาเกาหลี คือ การพูด การอาน และการเขียน
เพื่อสงเสริมการรูหนังสือและปลูกฝงทักษะในการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึน้
นอกจากนี้ก็จะมีการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของเด็กดวย
การสนับสนุนใหนักเรียนไดอานหนังสือใหมากนอกเหนือไปจากหนังสือตํารา
เรียน
การทบทวนนโยบายเพือ่ การพัฒนาตําราเรียน บทบาทของ
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานการศึกษาสวนภูมิภาคในเรื่องนโยบายการ
ผลิตตําราเรียนนั้นควรจะจํากัดอยูเพียงแคเสนอแนะทางกวางๆ เทานั้น ควร
สงเสริมใหนักเขียนตําราเรียนมีการแขงขันกันโดยอิสระ ซึ่งจะสงผลใหเกิด
การพัฒนาหนังสือเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ ในที่สุด
สภาโรงเรียนจะเปนผูทบทวนการเลือกใชตําราเรียน เมื่อคํานึง
ถึงสภาพสังคมสารสนเทศที่เปนอยูก็ควรจะไดมีการพัฒนาจัดทําซีดี-รอม และ
สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ นอกเหนือไปจากสื่อการเรียนการสอนที่มีอยูแลว การ

ทบทวนหลักสูตรจะกระทําตอเมื่อมีความจําเปนแทนการทบทวนเปนชวงเวลา
เชนที่กระทํากันอยูในแบบเดิม
4.3 วิธีการสอนแบบใหมซึ่งตอบสนองความตองการที่หลาก
หลายของผูเรียน
การเรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง ระบบใหมจะสงเสริมให
นักเรียนไดถกเถียงอภิปรายในหมูน กั เรียนดวยกัน ทําการวิจัยและทดลอง ไต
ถาม รวมแกไขปญหาอยางสรางสรรคและเรียนรู “วิธีการในการเรียน” ตํารา
เรียนจะไดรับการทบทวน ปรับปรุง เพื่อกระตุนใหนักเรียนสามารถเรียนรูได
ดวยตนเอง ขณะเดียวกัน ก็จะมีการพัฒนาวิธีการสอนใหม ๆ ใหสอดคลองกับ
ลักษณะเฉพาะของเนื้อหาแตละวิชา นอกจากนีย้ งั กําหนดใหโรงเรียนแตละ
แหงจัดตั้งหองสมุดที่สามารถทําหนาที่เปนศูนยสื่อประสม เพือ่ ชวยให นัก
เรียนรายบุคคลเรียนรูไดดวยตนเอง
การนํา
การเรียนรูตามความชา/เร็วของผูเรียนแตละคน
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่นํ าสมัยมาใชจะชวยใหผูเรียนทุกคนสามารถปรับ
ความเร็วในการเรียนรูใหสอดคลองกับความชาหรือเร็วในการเรียนรูของตน
เองไดอยางเหมาะสม รูปแบบการเรียนรูในลักษณะสวนบุคคลเชนนี้ชวยเอื้อ
อํานวยใหผูเรียนแตละคนสามารถพัฒนาศักยภาพไดตามความชาหรือเร็วใน
การเรียนรูของตนเอง
การนําเทคโนโลยีทางการศึกษาทีท่ นั สมัยมาใช เทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศที่กาวหนาจะชวยสงผลใหการศึกษาทางไกลเปนการ
ศึกษาที่เขามาเสริมการเรียนรูในลักษณะตัวตอตัวไดดี หากสามารถทําใหผู
เรียนสามารถเขาถึงสื่อการเรียนและสารสนเทศที่หลากหลายไดโดยงาย การ
จัดหลักสูตรชั้นสูงสํ าหรับผูเรียนที่เรียนรูไดเร็วและหลักสูตรเสริมสํ าหรับผู
เรียนที่เรียนรูไดชาก็จะเปนเรื่องที่ทําใหสาเร็
ํ จได การศึกษาทางไกลซึง่ ทําให

ผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับนักวิทยาศาสตร ผูเ ชีย่ วชาญในหลายสาขาวิชา
นักการศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับสากลและนักเรียนตางชาติไดนับวาเปนการ
จัดการศึกษาที่กาวขามขอจํากัดทั้งในดานเวลาและสถานที่อยางแทจริง
การศึ ก ษาที่ ต อบสนองความสนใจและความถนั ด ของ
ปจเจกชน จะตองมีการพัฒนาซอฟแวรใหมีความหลากหลายเพื่อใหผูเรียน
สามารถเลือกใชสื่อที่เหมาะกับความถนัดและความสนใจของตนมากที่สุด
กิจกรรมนอกเวลาเรียน สภาโรงเรียนทุกแหงควรไดรับการ
สนับสนุนใหมีการจัดหลักสูตรนอกเวลาเรียนที่สนองความตองการของนัก
เรียนและของชุมชนดวยในขณะเดียวกัน อยางไรก็ตามผูท ไ่ี ดรบั ประโยชน
จากการนี้จะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นดวย หลักสูตรดังกลา
วจะตองไดรับการดําเนินการโดยพิจารณาจากคาใชจายเปนหลักและตองจัด
แยกเปนบัญชีออกตางหาก ทั้งนี้อาจจะเลือกวิทยากรสําหรับ หลักสูตรนอก
เวลานีจ้ ากบุคคลดังตอไปนี้ คือ ครูอาจารยในโรงเรียน ครูที่มีวุฒิและกําลังรอ
การบรรจุ นักวิชาชีพที่มีทักษะ ผูน ําชุมชน และผูปกครองเด็ก วิทยากรที่
นอกเหนือไปจากครูในโรงเรียนและผูปกครองนั้น อาจจะไดรับการวาจางโดย
การทํ าสัญญาตามเงื่อนไขที่จะตกลงกันหรือไมก็อาจจะรวมกันจัดหลักสูตร
ประเภทนี้กับทางมหาวิทยาลัย หรือองคกรทางสังคมก็ได
การศึกษาพิเศษและการศึกษาสําหรับเด็กอัจฉริยะ จะตองมี
การสรางโรงเรียนพิเศษขึ้นมาอีกหลาย ๆ แหง เพื่อรองรับนักเรียนใหสอด
คลองกับความตองการและความพิการเฉพาะดาน การศึกษาพิเศษจะตองเขา
มาเปนองคประกอบหนึ่งของโรงเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา การ
ทดสอบทางวิทยาศาสตรจะตองไดรับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในการคัดสรร
เด็กเล็กทีม่ อี จั ฉริยภาพทัง้ ในดานวิชาการและศิลปะแขนงตาง ๆ จะตองมีการ
เนนความสําคัญของหลักสูตรสําหรับนักเรียนกลุมนี้ทั้งในโรงเรียนปกติและใน
สถาบันเอกชน สําหรับเด็กอัจฉริยะรัฐจําตองเขามาสงเสริมและ สนับสนุนให

สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนยการศึกษาสํ าหรับเด็กอัจฉริยะขึ้นมา
เพื่อชวยปูทางใหกับการจัดสรางหลักสูตรพิเศษสําหรับนักเรียนกลุมนี้
4.4 การศึกษาเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางชาติและภาษา
ตางประเทศ
การศึกษาสูโลกาภิวัตน เปดโอกาสใหนักศึกษาในระดับอุดม
ศึกษาไปศึกษาตอหรือไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนในตางประเทศไดมากขึ้น
ระบบการถายโอนหนวยกิตและสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนพี่โรงเรียนนอง
ในตางแดนจะมีความสํ าคัญเปนอยางยิ่งตอโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหวางชาติ นอกจากนี้การแลกเปลี่ยน
ขาวสารขอมูลก็จะเปนไปอยาง
สะดวก ผานการสื่อสารทางคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และ ดาวเทียม การ
ศึกษาเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางชาติและสันติภาพจะไดรับการ เนนยํ้า
ในทุกระดับการศึกษาทั้งในโรงเรียนปกติและในสถาบันการศึกษาผูใหญ เพื่อ
มุง ปลูกฝงเมล็ดพันธุแ หงการเปนพลเมืองทีด่ ขี องโลก
การศึกษาภาษาตางประเทศ จะตองมีการปรับปรุงการศึกษา
ภาษาตางประเทศดังนี้ คือ
! ปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอน : ควรเนนการพัฒนาทักษะ
ในการสนทนาใหกับผูเรียนแทนการสอนหลักภาษาหรือโครงสรางประโยคเปน
สําคัญ ดังทีไ่ ดปฏิบตั กิ นั อยูจ นถึงปจจุบนั โดยจะตองมีกิจกรรมวัดผลสัมฤทธิ์
ในทุกๆ ดานทีโ่ รงเรียน รวมทั้งมีการทดสอบดานวิชาการในระดับชาติและ
ทดสอบความถนัดควบคูกันไปดวย นอกจากนี้ก็จะมีการนําสื่อตาง ๆ มาชวย
สอน พรอมกันนี้ก็เสนอแนะใหครูผูสอนภาษาอังกฤษใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับผูเรียนตลอดเวลา
! ปรับปรุงระบบสนับสนุน : จะมีการจางครูเจาของภาษาตาง
ประเทศเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะเปดโอกาสใหครูเกาหลีที่สอนภาษาตาง

ประเทศไดรับการฝกอบรมประจําการทั้งในประเทศและตางประเทศไดมากขึ้น
กวาเดิม ครูสอนภาษาตางประเทศจะไดรับผลตอบแทนโดยยึดทักษะในการ
สื่อสารและความสามารถในการสอนเปนบรรทัดฐาน นอกจากนี้ก็จะมีการจัด
ตั้งสถานีเคเบิ้ลทีวีที่ถายทอดเฉพาะภาษาตางประเทศเทานั้นดวย
! การสอนภาษาตางประเทศในชั้นเด็กเล็ก : ตั้งแตป 1997
เปนตนไป จะเริ่มมีการสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมปที่สาม นักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกภาษาตางประเทศเพิ่มขึ้นอีก
1
ภาษาได ถึงแมวาโรงเรียนของตนจะไมมีครูสอนภาษาที่เลือกนั้นไดก็ตาม ทั้ง
นี้เพราะจะมีการจัดสรางระบบครูหมุนเวียน คือ ครูหนึ่งคนจะรับผิดชอบสอน
ภาษาตางประเทศในหลาย ๆ โรงเรียนที่อยูในละแวก เดียวกัน
5. ระบบใหมในการรับนักศึกษาเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
ระบบการสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่เปนอยูในปจจุบัน
สงผลใหการเตรียมตัวสอบของนักเรียนเปนไปในลักษณะการเรียนรูแบบทอง
จําตามตํารา การเตรียมพรอมซึง่ เปนไปอยางดุเดือดทําใหโรงเรียนละเลยการ
เรียนรูที่มุงปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคใหแกนักเรียน การเรียนพิเศษก็
กลายเปนปจจัยที่สรางความ
มั่นใจอีกเปลาะหนึ่งใหแกผูเขาสอบแขงขัน
แตทวาทําใหผปู กครองตองสิน้ เปลืองคาใชจา ยไปกับการนีเ้ ปนจํานวนมาก
ดวยเหตุนี้จึงไดมีการคิดหาทางเลือกใหมพรอมกับกรอบการ
ดําเนินการ ขึ้นมา โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยของรัฐปฏิบัติตามเกณฑและ
มาตรการในการคัดเลือกนักศึกษาที่รัฐไดวางเอาไว
ขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถพัฒนาเกณฑและมาตรการดังกลาวไดดวยตนเอง
โดยตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับการศึกษาในระดับมัธยม และภาระ
ของผูป กครองเปนสําคัญ
ในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยของรัฐจะใส
ใจอยางเต็มที่กับประวัติสวนบุคคลโดยละเอียดของนักเรียน นอกจากนีก้ าร

คัดเลือกจะอิงอยูก บั 1) การทดสอบความถนัดทางวิชาการ 2) การเรียงความ
3) การสอบสัมภาษณ และ 4) การทดสอบทักษะเฉพาะทาง คาดกันวาระบบ
ใหมในการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนในมหาวิทยาลัยจะชวยทําใหการศึกษา
เลาเรียนในระดับมัธยมศึกษาเปนไปตามสภาวะปกติได
อีกทัง้ ชวยลดการ
แขงขันกันอยางรุนแรงในการเรียนพิเศษของนักเรียนไดอีกประการหนึ่งเชน
กัน
หลักการการปรับปรุงการสอบเขามหาวิทยาลัย เกณฑ
และมาตรการในการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยของรัฐนั้นจะมีรัฐเปนผูกําหนด
สวนมหาวิทยาลัยเอกชนสามารถพัฒนาระบบการคัดเลือกไดเอง
ตั้งแตป
ระบบใหมในการสอบเขามหาวิทยาลัยของรัฐ
1997 เปนตนไป มหาวิทยาลัยของรัฐจะคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียน โดย
พิจารณาจาก
1) องคประกอบหลัก : ประวัติสวนบุคคลโดยละเอียดของนัก
เรียนแตละคน
2) องคประกอบเสริม : คะแนนการทดสอบทางวิชาการ การ
เรียงความ การสัมภาษณ และคะแนนทดสอบทักษะเฉพาะทาง อยางไรก็
ตาม อาจจะมีบางกรณีก็ไดที่รับนักศึกษาเขาเรียนโดยดูจากทะเบียนประวัติ
ของนักเรียนเพียงอยางเดียว
! ประวัติสวนบุคคลโดยละเอียดของนักเรียน : ระบบใน
ปจจุบันซึ่งพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดทางดานวิชาการจากวิชาตาง ๆ จะ
ถูกแทนที่ดวยระบบประเมินผลแบบใหม
ซึ่งอิงอยูกับประวัติสวนบุคคลที่
ปรากฏอยูในทะเบียนประวัตินักเรียนโดยละเอียด ขอมูลทางดานความถนัด
ของนักเรียน บุคลิกลักษณะ ความเปนผูนํา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน
แตละวิชา จะปรากฏอยูในทะเบียนเลมนี้ ทั้งนี้แตละมหาวิทยาลัยจะเปนผูให
นํ้าหนักความสําคัญในแตละดานเอง คะแนนทางวิชาการจะคิดเปนรอยละ 40
ของคะแนนรวมในการสอบเขาจนถึงป 1997

! การทดสอบทางดานวิชาการ : จะเพิ่มหัวขอในการทดสอบ
ใหมากขึ้น เพื่อในระยะยาวจะไดสะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายของวิชา
เลือกที่เปดสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
! การเขียนเรียงความ : ในเมื่อความสามารถในการคิดพินิจ
พิเคราะหอยางกวางไกลมีความสําคัญเพิ่มขึ้น จําเปนยิ่งที่นักศึกษาจะตอง
สามารถเขียนเรียงความได
! การสอบสัมภาษณและการทดสอบเฉพาะทาง : นี่คือวิธี
การเสริมเพื่อชวยชี้ใหเห็นความแตกตางของผูสมัครเขาเรียน
! มีอิสระมากขึ้นในดานอื่น ๆ : รัฐจะใหมหาวิทยาลัยของรัฐ
มีอิสระมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหความสําคัญตอคะแนนทดสอบ
ของวิชาเลือกทัง้ หลายทัง้ ปวง นอกจากนีย้ งั ขึน้ อยูก บั คุณลักษณะพิเศษของ
แตละมหาวิทยาลัยและแตละหลักสูตรดวย มหาวิทยาลัยของรัฐจะตองเปลีย่ น
มาใชระบบใหมในการสอบเขามหาวิทยาลัยภายในป 1997
ตั้งแตป
ระบบใหมในการสอบเขามหาวิทยาลัยเอกชน
1997 เปนตนไป มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถใชระบบการคัดเลือกนักศึกษา
ไดเองโดยตองคํานึงถึงสิง่ เหลานี้
1) ระบบใหมจะตองมีบทบาทในการสงเสริมมัธยมศึกษาใหอยู
ในสภาวะปกติของกระบวนการเรียนรู
2) ระบบใหมไมควรกระตุนใหเกิดการเรียนการสอนพิเศษ
3) แตละมหาวิทยาลัยควรจะพยายามพัฒนาระบบสอบเขาของ
ตนขึ้นใหเร็วที่สุด เพือ่ ทีโ่ รงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจะไดมเี วลาเพียงพอ
ในการปรับเปลี่ยน เนื้อหาและวิธีการสอนที่จําเปน
4) รัฐใหคามั
ํ ่นวาระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหมจะมีความนาเชื่อถือ
และระบบที่วานี้ก็จะกลายเปนปจจัยหลักที่จะนํ ามาใชในการประเมินผลของ
แตละมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การใหการสนับสนุนแกมหาวิทยาลัยจากภาครัฐจะ
คํานึงถึงผลการประเมินเปนสําคัญ

5) เมื่อจํานวนวิชาหลักนอยลงเรือ่ ย ๆ เมื่อเทียบกับวิชาเลือก
ถึงเวลานั้นแตละมหาวิทยาลัยอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนโครงสรางของเนื้อหา
วิชาในแตละสาขาเสียใหมใหสอดคลองกัน
การคัดเลือกนักศึกษา เมื่อมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนมี
อิสระอยางเต็มทีใ่ นการจัดการทางดานวิชาการไดดว ยตนเองแลว ก็ยอมจะ
สามารถคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนในสถาบันนั้น ๆ ไดตลอดทัง้ ป ทวา
มหาวิทยาลัยทั้งหลายควรจะรวมมือกันกําหนดชวงเวลาในการรับสมัครไมให
เหลื่อมเวลากัน
ซึ่งจะชวยใหผูสมัครสามารถเขารับการทดสอบไดใน
มหาวิทยาลัยหลายแหง ระบบการจับฉลากเพื่อกําหนดวันสอบ
ขอเขียน
และสัมภาษณระหวางมหาวิทยาลัยจะชวยหลีกเลี่ยงปญหากําหนดเวลาสอบ
ในวันเดียวกันใหหมดไปได
ศูนยสารสนเทศสําหรับมหาวิทยาลัย รัฐมีแผนการสงเสริม
ใหมีการจัดตั้งศูนยสารสนเทศสําหรับมหาวิทยาลัยขึ้น โดยใหเปนหนวยงาน
สมทบของศูนยหลักสูตรและประเมินผล ภารกิจคือจัดทําฐานขอมูลวาดวย
เรื่องคุณลักษณะของแตละมหาวิทยาลัย ผลการประเมิน กระบวนการจัด
ระเบียบวินัย ขอมูลของแตละคณะ เปนตน รวมทั้งนําเสนอขอมูลขาวสารที่จํา
เปนใหแกโรงเรียนแตละแหงผานทางเครือขายสารสนเทศทางการศึกษาแหง
ชาติ
ประวัติสวนบุคคลโดยละเอียดของนักเรียน ในปจจุบันเมื่อ
นักเรียนสมัครเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย คะแนนวิชาการที่ทําไดในมัธยม
ปลายจะถูกแบงออกเปน 15 ลําดับ ระบบนี้จะถูกแทนที่โดยการนําทะเบียน
ประวัตินักเรียนโดยละเอียดมาใหทางมหาวิทยาลัยใชตัดสิน ทะเบียนดังกลา
วจะตองไดรับการพัฒนาตามหลักการดังตอไปนี้
1) การประเมินผลในลักษณะอิงเกณฑในระบบใหมจะเขามา
แทนที่ระบบการประเมินแบบที่ใชอยูในปจจุบัน ซึง่ เปนในลักษณะอิงบรรทัด
ฐานของผูเ รียนหมูม าก

2) คะแนนของนักเรียนที่ทําไดในแตละวิชาจะไดรับการบันทึก
ไวตามลําดับที่ทาได
ํ ในชัน้ เรียน ทวาจะไมมีการลําดับคะแนนรวมที่ออกมา
เปนเกรดเฉลี่ย
3) ทะเบียนนี้มิไดมุงแสดงเพียงการประเมินผลคะแนนสะสม
เทานั้น หากยังมุงแสดงการประเมินผลในลักษณะวินิจฉัยและประเมินความ
กาวหนาควบคูกันไปดวย
! องคประกอบสําคัญของประวัติสวนบุคคลโดยละเอียด : ขอ
มูลสวนบุคคลนี้ควรครอบคลุมคะแนนและลํ าดับที่ของนักเรียนในแตละวิชา
ความสามารถพิเศษของนักเรียนหรือความสนใจในวิชาใดเปนพิเศษ การเขา/
ขาดเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตร การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม งานอาสา
สมัคร ประกาศนียบัตร รางวัลทีไ่ ดรบั และคุณลักษณะสวนบุคคล
1) จํานวนวิชาที่นักเรียนลงทะเบียนเรียนจะขึ้นอยูกับการเลือก
ของตัว นักเรียนเอง ดังนัน้ จํานวนวิชาที่ปรากฏในทะเบียนยอยจะแตกตาง
กันไปในนักเรียนแตละคน
2) ตั้งแตป 1996 เปนตนไป นักเรียนทุกชั้นในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา จะตองมีทะเบียนประวัตินักเรียนอยางละเอียดดังกลาวทุกคน
3) ทะเบียนของโรงเรียนที่ใชอยูในปจจุบันจะไดรับการพิจารณา
รวมกับทะเบียนประวัติอยางละเอียดจนถึงป 1998 โดยที่จะมีการใชทะเบียน
ใหมอยางเดียวตั้งแตป 1999 เปนตนไป
4)
เมื่อใดก็ตามที่มหาวิทยาลัยมีอิสระในการวางเกณฑและ
มาตรการในการคัดเลือกนักศึกษาไดเอง เมื่อนั้นก็จะมีการนําระบบโครงสราง
ในภูมภิ าคมาใชสําหรับนักเรียนทีอ่ าศัยอยูใ นภูมภิ าคนัน้ ๆ

6.
การประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ตอบสนองความตองการอัน
หลากหลายของผูเรียน
หลักสูตรของโรงเรียนที่อยูในลักษณะเดียวกันหมด ผนวกกับ
กระบวนการคัดเลือกนักเรียนสงผลกระทบในทางลบตอการพัฒนาศักยภาพ
อันหลากหลายของปจเจกชน ดังนั้นจึงควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะที่หลากหลายพรอมกับหลักสูตรที่จัดขึ้นเปน
พิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งหากวาโรงเรียนเหลานี้มีคุณลักษณะสอดคลองกับเกณฑ
ที่ไดวางไวก็ไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐกอน ทัง้ นีค้ าดวาการ
เชื่อมโยงการใหการสนับสนุนทางดานการเงินและการบริหารเขากับผลการ
ประเมินของโรงเรียนแตละแหงจะเปนแรงกระตุนใหสถานศึกษาดังกลาวทุมเท
ความพยายามอยางเต็มที่ในอันที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ของตนใหสงู ยิง่ ขึน้
จากนั้นกระบวนการคัดเลือกตัวนักเรียนเองก็จําตองมี
การเปลี่ยนแปลงเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนที่ตองการ
เขาศึกษาไดดวยตนเอง
6.1 ความหลากหลายกับโรงเรียนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ความหลากหลายของโรงเรียนระดับมัธยมปลาย รูปแบบ
ของสถานศึกษาในระดับนี้จะมีความหลากหลายซึ่งสอดคลองกับความเชี่ยว
ชาญเฉพาะทาง โดยอาจจะจําแนกตามหลักสูตรพิเศษ อาทิ ความสัมพันธตาง
ประเทศ ภาษาตางประเทศ สารสนเทศ การออกแบบ ผูเรียนชา เปนตน
ตราบใดที่โรงเรียนซึ่งมุงเนนความ
เชีย่ วชาญเฉพาะทาง และความหลาก
หลายสามารถดําเนินการตามกฎเกณฑพื้นฐานในการจัดตั้งโรงเรียนไดสําเร็จ
โรงเรียนนั้นก็มีสถานภาพโดยชอบธรรม
ความเชี่ยวชาญทางดานศิลปศึกษา โรงเรียนศิลปศึกษาจะได
รับการจําแนกแจกแจงออกไปเปนสาขายอย ๆ เพื่อการใหการศึกษาแบบเขม

ขน โดยใสใจเปนพิเศษกับการจัดหลักสูตรที่เกี่ยวของ อาจจะมีการจัดตั้งโรง
เรียนศิลปศึกษาที่มีหลักสูตรหลากหลายขึ้นมาอีกหลาย ๆ แหงก็ได หาก
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑในการจัดตั้งโรงเรียนได
6.2 การปรับปรุงคุณภาพการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การปรับปรุงสภาพการใหบริการทางการศึกษา จะตองทุมเท
ความพยายามยกเลิกการเรียนสองผลัด คือ เชากับบาย ดวยการแกปญหา
จํานวนนักเรียนแออัดในหองเรียนตามเมืองใหญ ๆ ใหได นอกจากนี้ ยังตอง
ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ
พื้นฐานที่จะเอื้อตอการเรียนการสอน ในเรื่องสุข
อนามัยและเครื่องไมเครื่องมือที่จาเป
ํ นสําหรับหองเรียนทั่วไป
หองเรียน
พิเศษเฉพาะดาน และหองปฏิบัติการควบคูไปดวย สวนเครื่องอํานวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนที่เกาแลว
ก็จะไดรับการดูแลรักษาใหมีความ
ปลอดภัยในการใช โดยจะคอยๆ นําของใหมเขามาแทนที่ในที่สุด
การสนับสนุนทางดานการบริหารและการเงินโดยเชื่อมโยง
กับผลการประเมินแตละโรงเรียน การประเมินผลการดําเนินงานของโรง
เรียนทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษาโดยบุคคลภายนอกจะตองกระทํ า
อยางสมําเสมอเพื
่
่อกระตุนใหเกิดการแขงขัน ทั้งนี้คาดวาการประเมินผลดัง
กลาวจะสงผลใหเกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมา ศูนยหลักสูตร
และประเมินผลจะเปนผูพัฒนาเกณฑในการประเมินโรงเรียน
รั ฐ จะให ค วามช ว ยเหลื อโรงเรี ยนแตละแหงโดยอิงผลจากการ
ประเมินขางตน
ซึ่งจะกระตุนใหโรงเรียนตองทุมเทความพยายามอยางตอ
เนือ่ งเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพการบริการทางการศึกษาใหดขี น้ึ
นอกจากนีก้ าร
สนับสนุนของรัฐก็จะมุงไปที่การจัดหลักสูตรที่หลากหลายและเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางอีกดวย
ระบบการคัดนักเรียนเขาเรียนแบบใหมจะอนุญาตใหนักเรียน
เลือกสถานศึกษาในละแวกบานไดหลายแหง สวนการที่นักเรียนจะไดไปเรียน

ในโรงเรียนใดที่ตนเลือกเอาไวนั้น จะกระทําโดยวิธีจับสลาก ซึง่ ตางไปจาก
ระบบเกาที่ใชวิธีจับสลากแลวสงนักเรียนไปเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโดยไมมสี ทิ ธิเ์ ลือกโรงเรียนแตอยางใด โรงเรียนที่มีนักเรียนประสงคที่
จะเขาเรียนเปนจํานวนมากก็จะมีผลดีตอ การประเมินผลของบุคคลภายนอก
6.3 การปรับปรุงการรับนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนประถม
ศึกษาและ
มัธยมศึกษา
อายุเด็กในการเขาเรียนในระดับประถมศึกษา กฎหมายจะ
ไดรับการปรับปรุงเพื่อกําหนดใหเด็กอายุ 5 ป ที่มีความสามารถในการเรียนรู
ขัน้ พืน้ ฐาน เขาศึกษาในโรงเรียนทีต่ อ งการตราบใดทีโ่ รงเรียนนัน้ ยังมีทน่ี ง่ั วาง
อยู
การเลือกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอน
ปลาย ตั้งแตป 1996 เปนตนไป เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาจะสามารถเลือก
โรงเรียนมัธยมในละแวกบานที่ตองการเขาเรียนตอไดมากกวา 1 แหง โดยจะ
ใชวิธีจับสลากในการตัดสินขั้นสุดทาย ทั้งนี้หากจําเปนศึกษาธิการจังหวัดก็
สามารถแบงเขตจัดกลุมโรงเรียนเสียใหมได เพื่อให นักเรียนมีโรงเรียนให
เลือกมากกวาเดิม
- ระบบใหมนี้จะไดรับการบังคับใชตั้งแตป 1996 เฉพาะในภูมิ
ภาคที่กําลังดําเนินการตามนโยบายปรับใหโรงเรียนมัธยมศึกษามีความเสมอ
ภาคโดยถวนหนาอยู ทัง้ นี้ ศึกษาธิการจังหวัดสามารถปรับขยายแบงเขตจัด
กลุมโรงเรียนเสียใหม เพื่อใหทางเลือกมากกวาเดิมแกเด็กนักเรียน
- ระบบการศึกษาใหมจะเริ่มจัดตั้งโรงเรียนประเภทใหมขึ้นใน
ลักษณะของ “โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเอกชนทีเ่ ลีย้ งตนเองได” แตโรง
เรียนดังกลาวจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อรูปแบบของสถาบันการศึกษาในระดับอุดม

ศึกษามีความหลากหลาย
และระบบใหมในการรับนักศึกษาเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไดหยัง่ รากลึกลงในระบบดีแลว
- ผูดูแลการศึกษาจะอนุญาตใหเด็กเลือกเรียนในโรงเรียนเอกชน
ดังกลาวไดหลังจากป 1998 ไปแลว โดยในขั้นแรกโรงเรียนประเภทนี้จะคัด
เลือกนักเรียนที่สนใจเขาเรียนมากกวาโควตาการรับนักเรียนถึงรอยละ 50
โดยอิงทะเบียนประวัตินักเรียนโดยละเอียด การทดสอบทักษะเฉพาะหรือการ
สัมภาษณ สวนการตอบรับในขั้นสุดทายจะกระทําโดยวิธีจับสลาก
ระบบใหมในการรับเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายแบบเฉพาะทาง การสอบขอเขียนเพื่อเขาศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทาง
อาทิ โรงเรียนศิลปะและโรงเรียนกีฬา ที่ใชกันอยูในปจจุบันจะถูกยกเลิกในป
1997 โดยหันมาใชวธิ พี จิ ารณาคัดเลือกจากทะเบียนประวัตอิ ยางละเอียดของ
นักเรียน การสอบสัมภาษณและการทดสอบทักษะเฉพาะ การจะใหความ
สําคัญเพียงใดตอทะเบียนประวัตินั้นขึ้นอยูกับหลักสูตรและแผนการเรียนของ
แตละโรงเรียน เจาหนาที่ฝายบริหารจะเขาไปชวยดูแลโรงเรียนเฉพาะทาง
เหลานี้ เพื่อสรางความมั่นใจวาแผนการเรียนการสอนนั้นจะนําพา ผูเ รียน
ไปสูเปาหมายที่วางไวได และหากวาหลักสูตรเหลานั้นยังไมไดมาตรฐานก็
อาจสงผลใหถกู ยกเลิกไดในทีส่ ดุ
7. ระบบการประเมินผลและการสนับสนุนการศึกษา
มาตรการควบคุ ม ที่ เ ข ม งวดทั้ ง หลายส ง ผลในเชิงลบตอ พลั ง
ความคิด สรางสรรคของนักการศึกษา เรายังไมมีการประเมินผลอยางเปน
ระบบสําหรับโรงเรียน ทัง้ ปวง อีกทั้งยังมิไดมีระบบใหการสนับสนุนโรงเรียน
โดยอิงผลการดําเนินงานมากอน นอกจากนี้ “ผูบริโภค” การศึกษา ซึง่ ได
แก นักเรียนและผูปกครอง ก็เขาไมถึงสารสนเทศในเรื่องทางเลือกตาง ๆ
เกี่ยวกับอาชีพ หลักสูตร และระบบการคัดเลือก นักเรียนของโรงเรียนที่ตน
ปรารถนาจะเขาศึกษา

ดวยเหตุนี้
จึงมีการวางแผนจัดตั้งคณะกรรมาธิการผอน
คลายกฎระเบียบ ขึ้นควบคูไปกับการจัดตั้งสถาบันดูแลในเรื่องหลักสูตรและ
การประเมินผลใหมีศักยภาพระดับมืออาชีพ เพือ่ ชวยยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาในโรงเรียน ผลการประเมินและการจัดบริการทางการศึกษาของแตละ
โรงเรียนจะไดรับการเปดเผยใหสาธารณชน รับทราบดวย การจัดการอยาง
เปนระบบเชนนี้จะสรางหลักประกันใหไดวางบสนับสนุนจากรัฐจะเชื่อมโยงกับ
ผลการประเมินอยางมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ก็จะมีการสนับสนุนสงเสริม
ใหมีการแขงขันระหวางโรงเรียนเพื่อมุงยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยทั่วไป
หนวยงานทั้งสองนี้จะตองรับผิดชอบในดานการเผยแพรขอมูลเพื่อชวยใหสา
ธารณชนสามารถเขามาตรวจสอบไดเสมอ
7.1 คณะกรรมการผอนคลายกฎระเบียบ
คณะ
การจัดตั้งคณะกรรมการผอนคลายกฎระเบียบ
กรรมการจะทําหนาทีภ่ ายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา
ธิการ โดยมุง ไปทีภ่ ารกิจการลดกฎหมาย กฎ ระเบียบการควบคุมโรงเรียนใน
เรื่องการจัดตัง้ การดําเนินงาน การจัดหลักสูตร และระบบการคัดเลือกนัก
เรียนใหเหลือนอยที่สุด การผอนคลายกฎระเบียบดังกลาวจะชวยปลูกฝงให
เกิดพลังความคิดสรางสรรคและพลังการทํางานในลักษณะสมัครใจทําขึ้นใน
ทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ อาทิ ผูป กครอง ครู ผูบริหาร ซึ่งลวนวางเปาหมายรวมกัน
อยูที่การจัดใหบริการการศึกษาที่มีคุณภาพแกนักเรียน
! คณะกรรมการจะประกอบดวยนักวิชาชีพสาขาตาง ๆ ที่มุง
มั่นทํางานเพื่อสวนรวม ครูอาจารย นักเรียนและผูปกครอง
! ภารกิจ ไดแก 1) รางแผนผอนคลายกฎระเบียบอยางเปน
ระบบ รวมทั้งดูแลใหมีการดําเนินการในภาคปฏิบัติตอไป 2) ศึกษาวิเคราะห
รายงานเกี่ยวกับกฎระเบียบที่มากมายเกินความจําเปน และเสนอแนะมาตร

การแกไข 3) สํารวจความเที่ยงตรงของกฎระเบียบควบคุมที่จัดขึ้นใหม รวม
ทั้งพยายามลดกลไกการควบคุมในปจจุบันใหเหลือนอยที่สุด
7.2 ศูนยหลักสูตรและประเมินผล
การจัดตั้งศูนยหลักสูตรและประเมินผล ภารกิจคือ พัฒนา
หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผล รวมทั้งใหคําปรึกษาในประเด็นตาง ๆ ที่จํา
เปนในการปฏิบัติการประเมินผลและวัดผลการดําเนินงานของโรงเรียน
! เจาหนาที่ประจําศูนยฯ แหงนี้ ไดแก ผูเ ชีย่ วชาญทางการ
ศึกษา และ
ผูบริหารการศึกษา โดยฝายหลังจะมีจํานวนเทาที่จําเปนเทา
นั้น แบงออกเปน 2 ฝาย ฝายหนึ่งดูแลการอุดมศึกษา ขณะทีอ่ กี ฝายหนึง่ ดู
แลการประถมและมัธยมศึกษา
! ภาระหนาทีข่ องศูนยฯ มีดงั นี้ คือ
1) การประถมและมัธยมศึกษา : พัฒนาหลักสูตร ประเมินผล
แผนการเรียน ประเมินผลโรงเรียน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตามระดับชั้น
การเรียนและรายวิชา
รวมทั้งพัฒนาและจัดการทดสอบความสามารถทาง
วิชาการของนักเรียน
2) การอุดมศึกษา : จัดตัง้ คณะบุคคลภายนอกเพือ่ เขาไป
ประเมินผลสถานศึกษา ใหการสนับสนุนกิจกรรมประเมินผลของบุคคลภาย
นอก จัดตั้งระบบธนาคารหนวยกิต รวมทั้งการรับรองวิทยฐานะและการจัด
สรางเกณฑการรับรองหนวยกิตสะสมดังกลาว
3)
ประกาศผลการประเมินสถานศึกษาใหสาธารณชนรับ
ทราบ : แสดงผลโดยเปดเผยเกี่ยวกับผลการประเมินและเอกสารที่เกี่ยวของ
ทั้งหลายทั้งปวง ตลอดจนใหคําแนะนําในเรื่องการใหการสนับสนุนทางดาน
การเงิน และการบริหารจากภาครัฐ โดยอิงอยูก บั ผลการประเมินทีป่ รากฏ

8.
การฝกอบรมนักการศึกษาใหกลายเปนผูทรงเกียรติและทรงภูมิ
ความรูความสามารถ
ระบบการฝกหัดครูในปจจุบันควรไดรับการตําหนิติเตียนวาเปน
มูลเหตุกอใหเกิดการขาดแคลนความเปนนักวิชาชีพอยางแทจริงในกลุมครูบา
อาจารย จํานวนครูที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากวามาตรฐานที่มากมายก็เปนสาเหตุ
หนึ่งทีส่ งั คมไมใหการยอมรับนับถือในอาชีพครู จนกระทั่งทําใหเปนการยาก
ขึ้นในทุกขณะที่จะคัดเลือกครูที่มีความสามารถเขามาทําหนาที่ดูแลสั่งสอนนัก
เรียน
- ฉะนั้นความจําเปนเรงดวนที่สุดในปจจุบันก็คือ จะตองมีการ
ปลูกฝงและผลิตนักการศึกษาที่มีความรูความสามารถ ผูซึ่งสามารถสอนสั่ง
เยาวชนรุนตอไปใหสามารถแบกรับอนาคตของสังคมในภายภาคหนาได อีก
ทัง้ จะตองเปนผูท ย่ี ดึ มัน่ อยางแรงกลาตอพันธกิจอันศักดสิทธิข์ องการเปนครู
การจะยกมาตรฐานทั่วไปและคุณภาพของครูใหสูงขึ้นได
สําเร็จนั้นตอง
อาศัยการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของครูผสู อน รวมทัง้ ปรับปรุงการ
ฝกอบรมครูประจําการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม การระบุใหชัดถึง
จํานวนชั่วโมงสูงสุดที่ครูควรทําการสอนตอสัปดาหจะชวยแกปญหาภาระการ
สอนที่หนักเกินไปของครูได
นอกจากนี้ก็ควรจะมีการจัดการทางดาน
บุคลากรอยางเปนธรรมโดยอิงความสามารถของครูเปนปจจัยสําคัญ
8.1 การปฏิรูปการฝกหัดครูและการฝกอบรมครู
การปฏิรูปหลักสูตรการฝกอบรมครู จะตองปฏิรูปหลักสูตรให
ตอบสนองตอแนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอนในโรงเรียนอยางจริงจัง เพื่อ
ปลูกฝงความรูในทางปฏิบัติตามวิถีชีวิตประจําวันในโรงเรียนใหแกนักเรียนฝก
หัดครู การรับมือกับจํานวนครูระหวางที่เพิ่มมากขึ้น เชน ครูวิทยาศาสตร ครู

ดนตรี ครูศิลปศึกษา และครูพลศึกษาในระดับประถมศึกษา ผนวกกับขนาดที่
เล็กลงของหองเรียนในระดับมัธยมปลาย ชี้ใหเห็นวาเราจําเปนตองสงเสริม
ระบบการเรียนที่ควบวิชาเอก 2 วิชา เพื่อขยายฐานความรูและโลกทัศนของ
ครู
การปฏิรูประบบการคัดเลือกครู ระบบการคัดเลือกครูจะตอง
ไดรับการปฏิรูปเพื่อเนนความสําคัญใหมากขึ้นในเรื่องขีดความสามารถของครู
การสอบคั ด เลื อ กครู เ ข า รั บ ตํ าแหน ง ในโรงเรี ย นของรั ฐ จะเปลี่ ย นจากการ
ทดสอบในลักษณะปรนัยมาเปนการเรียบเรียงความแทน ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหความ
สําคัญกับคุณลักษณะที่จําเปน อยางยิง่ ตอการสอนสัง่ ของวิชาชีพครู ขณะ
เดียวกันก็จะสงเสริมใหโรงเรียนเอกชน
คัดเลือกครูเขารับตําแหนงในโรง
เรียนของตนโดยเปดเผย
การสงเสริมการฝกอบรมครูประจําการ ครูอาจารยจะไดรับ
การฝกอบรมประจําการเปนระยะ ๆ โดยที่หลักสูตรการฝกอบรมจะไดรับการ
ปรับปรุงอยางตอเนือ่ งตลอดเวลา การฝกอบรมครูประจําการทางไกลจะนํา
เทคโนโลยีนําสมัยมาใชเพือ่ ใหเขาถึงครูไดมากขึน้ หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย
ในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพครู ซึง่ เปดสอนโดยสถาบันทางสังคมทัง้ หลายก็
นับเปนการฝกอบรมประจําการไดเชนกัน
- หนวยกิตสะสมหรือคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มเติมจากการฝกอบรม
ประจําการนี้ จะไดรับการนํามาพิจารณาประกอบการปรับเลื่อนตําแหนงและ
การพิจารณาเงินเดือน
การเลือกสถาบันฝกอบรมครูประจําการ ระบบใหมในการฝก
อบรม
ครูประจําการจะอนุญาตใหครูสามารถเลือกสถาบันฝกอบรมที่ตน
ตองการไดดว ยตนเอง ซึ่งจะสงผลใหเกิดการแขงขันระหวางสถาบันที่จัดหลัก
สูตรอบรมครูประจําการทั้งหลายและจะชวยใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตรฝกอบรมอยางยัง่ ยืนในทีส่ ดุ

8.2 ระบบการปรับเลื่อนตําแหนงและการใหรางวัลซึ่งอิงความ
สามารถ
การปรับเลื่อนตําแหนงที่อิงความสามารถ จะตองมีการจัด
รางระบบการปรับเลื่อนตําแหนงเสียใหม เพือ่ ใหตง้ั อยูบ นเกณฑของความ
สามารถอยางแทจริง
ทั้งนี้จะมีการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อน
ตําแหนงใหแกครูอาจารยที่มีความรูความสามารถในการสอนสั่งนักเรียนเปน
พิเศษ
จะมีการ
คาตอบแทนพิเศษสําหรับงานพิเศษและยากยิ่ง
บรรจุอยาง แนชดั ถึงจํานวนชั่วโมงที่มากที่สุดตอสัปดาหสาหรั
ํ บครูที่จะตอง
ทําการสอน ทัง้ นีเ้ พือ่ ชวยไมใหครูตอ งแบกรับภารกิจการสอนอยางเกินขนาด
ถาครูสอนเกินชั่วโมงที่กําหนดไวก็จะไดรับคาตอบแทนพิเศษ
8.3 สภาพการทํางานและการวิจัยที่ดีขึ้นสําหรับครู
ครูวจิ ยั พิเศษ ครูบาอาจารยทส่ี รางชือ่ เสียงอยางโดดเดนทัง้ ใน
ดานการสอน
และการวิจัยจะไดรับการแตงตั้งใหเปนอาจารยวิจัยพิเศษใน
วาระหนึ่ง (เชน 6-12 เดือน) และหากครูอาจารยเหลานี้สมัครไปศึกษาวิจัยตอ
ในตางประเทศ ก็จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ นอกจากนี้ก็จะมีการแบงปน
งบประมาณไปชวยสนับสนุนงานวิจัยของครูอาจารยเหลานี้ดวย
การขยายหองเรียนและสํานักงาน ครูอาจารยจะไดรับการ
สนั บ สนุ น ใหทํ าการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับวิชาที่ตนเองสอนหรือ
ปญหาที่พบไดทั่วไปในหองเรียนแตละระดับชั้น
จะมีการจัดสถานที่ใหมี
สภาพเหมาะสมและเอื้อตอการฝกอบรมและการวิจัยดวย
สํานักงานที่ใชสมองกล จะมีการพัฒนาซอฟแวรเพื่อนํามาใช
ลดภาระงานจัดเก็บเอกสารทั้งปวง และเพื่อใหเขาถึงสารสนเทศไดโดยงาย
การกระทําดังกลาว จะชวยแบงเบาภาระของครูในดานการบริหารไดโสตหนึ่ง

ชั่วโมงการทํางานทีย่ ดื หยุน ครูอาจารยจะสามารถออกจากโรง
เรียนไปไดหากไมมีชั่วโมงสอนหรือภารกิจอื่น ๆ ในโรงเรียนอีกตอไป ผูดูแล
สํานักงานการศึกษาสวนทองถิ่นอาจจะกําหนดพืน้ ทีเ่ พือ่ ทดลองใชระบบใหมน้ี
เสียกอนก็ได
การเกษียณอายุอยางทรงเกียรติ ครูหรืออาจารยที่ประสงค
จะเกษียณอายุราชการกอนวาระจะไดรับการยกยองในการเกษียณอายุอยาง
ทรงเกียรติ
9. การเพิ่มงบประมาณการศึกษาใหเปนรอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติ
การลงทุนทางการศึกษา คือ หัวใจของการพัฒนาทรัพยากร
แหงชาติ สินทรัพยทางปญญาจะเปนตัวกําหนดคุณภาพชีวติ ของประชากร
รวมทัง้ อํานาจและความมั่งคั่งของประเทศ การศึกษาเทานั้นที่จะชวยกอให
เกิดการสั่งสมสินทรัพยทางปญญาใหเกิดขึ้นได อยางไรก็ดี สภาพการเรียน
การสอนที่พึ่งพาชอลกและกระดานดําในหองเรียนทีเ่ ด็กตองแออัดยัดเยียดกัน
ถึง 40-50 คน แตเพียงสวนเดียวยอมจะไมสามารถรับมือกับความจําเปนใหม
ๆ อันหลากหลายในสังคมสารสนเทศในกระแสโลกาภิวัตนไดอยางแนนอน
และหากการลงทุนทางการศึกษายังคงอยูในระดับปจจุบันที่เปนอยูแลวละก็
ภารกิจการปรับปรุงสภาพตาง ๆ ทางการศึกษา ตลอดจนการยกระดับคุณ
ภาพทางการศึกษาก็ยอ มเกิดขึน้ ไมได
- ในขณะทีก่ ารลงทุนของรัฐในเรือ่ งการศึกษาหยุดนิง่ อยูก บั ที่
การใชจายในเรื่องนี้ของตัวประชาชนเองกลับทะยานสูงขึ้นอยางรวดเร็วจนถึง
รอยละ 6 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ผลพวงที่ตามมาก็คือความไม
เสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

- คาดหวังกันวาเมื่อถึงป 1998 งบประมาณทางการศึกษาจะ
เพิม่ ขึน้ จนถึงรอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตามเปาหมายทีไ่ ด
ตัง้ ไว
และเชื่อวาระบบการศึกษาของรัฐที่ไดรับการปรับปรุงขึ้นนี้จะชวย
บรรเทาอุปสงคการติวเขมเปนการสวนตัวที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ใหลดลงไดในทีส่ ดุ
ทั้งนี้จะมีการสงเสริมใหรัฐบาลในสวนทองถิ่นเขามารับผิดชอบงบสวนใหญ
ของรัฐในเรือ่ งการลงทุนทางการศึกษา
ตั้งเปางบการศึกษาไวที่รอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ (GNP) จะตองเพิ่มงบการศึกษาใหไดตามเปาหมายภายในป
1998 ทั้งนี้ การจัดทําแผนดําเนินการเพิ่มงบประมาณในรายละเอียดจะกระทํา
กันในที่ประชุมรัฐมนตรีตางกระทรวงที่เกี่ยวของ ซึง่ ประกอบดวยผูท ําหนาที่
ประสานงานบริหารจากสํานักนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีชวยวาการจาก
กระทรวงที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงการคลงและเศรษฐกิจ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงกอสรางและคมนาคม
แผนปฏิบัติการอยางละเอียดนี้จะตองแลว
เสร็จภายในเดือนกันยายน 1995 เพื่อนําเสนอประธานาธิบดีตอไป และจะ
สะทอนใหเห็นผลใน งบประมาณป 1996
ประเด็นที่จะตองถกเถียงกันในที่ประชุมรัฐมนตรีตางกระทรวง
มีดงั นี้
! การเพิม่ งบประมาณเพือ่ การศึกษาใหสงู ถึงรอยละ 5 ของ
GNP ตามเปาหมาย
1) การเพิ่มงบประมาณรายป
2) การวางมาตรการเพื่อประกันการเจียดงบประมาณเพื่อการ
ศึกษา
จากรัฐสวนกลาง และสวนทองถิ่น
! แหลงเงินทุนอืน่ ๆ

1) การแปรคาใชจายทางการศึกษาสวนตัวใหกลายมาเปนเพื่อ
สวนรวม
2) การลงทุนทางการศึกษาจากภาคเอกชน
! การประมาณการการลงทุนทางการศึกษา
1) การประมาณการในเรื่องคาใชจายในการปฏิรูปการศึกษา
ตามแผนตาง ๆ ที่จัดวางไว
2) การจัดวางลําดับความสําคัญของการลงทุน
3) คาเลาเรียนของโรงเรียนแหงชาติและโรงเรียนรัฐบาล จะ
ไมอยูภ ายใตงบประมาณการศึกษา ทั้งนี้เพราะไมไดเปนสวนหนึ่งของการรับ
การสนับสนุนจากรัฐ

IV ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลที่นักเรียน นักศึกษา และผูปกครองจะไดรับ
นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะสามารถศึกษา
เลาเรียนในสิ่งที่แตละคนปรารถนาและสอดคลองกับความถนัดของตน
! การประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะเขาสูสภาวะปกติ และ
การแขงขันในเรื่องการติวเขมสวนตัวจะคอย ๆ หายไปในที่สุด
!
การศึกษาจะเสริมบทบาทใหแข็งแกรงขึ้นในการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค และทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
!
การศึกษาจะมุงปลูกฝงบมเพาะจิตสํานึกในเรื่อง
มนุษยธรรมและคุณธรรม และจะมีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาวัดประสิทธิผล
ของแผนการเรียนการสอนในการสรางคุณลักษณะดังกลาวดวย
! โรงเรียนจะมีความหลากหลายและนักเรียน ก็สามารถเลือก
เขาเรียนในโรงเรียนที่ตนปรารถนาได
! แผนการเรียนที่หลากหลายชวยใหนักเรียนสามารถเลือก
แผนการเรียนที่สอดคลองกับความตองการและความถนัดของตน
! จะมีการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาปฐมวัย การศึกษาเพื่อ
สตรี การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสําหรับเด็กอัจฉริยะ
การศึกษาในสถานศึกษาทั้งหลายเปดกวางสํ าหรับบุคคลที่มี
งานทําและบุคคลที่ปรารถนาจะศึกษาตอ
! บุคคลทํางานสามารถเขารับการศึกษาในโรงเรียน โดย
ศึกษาไดทั้งที่บานและที่ทํางาน
โอกาสเปดกวางมากขึ้นในการศึกษาตอ
โดยที่นักเรียนนัก
ศึกษาจะมีแผนการเรียนใหเลือกอยางหลากหลาย

! นักเรียนนักศึกษา สามารถเลือกวิชาเรียนไดกวางขวางขึน้
โดยไมตองคํานึงถึงวิชาเอกของตน
! ผูเรียนจะเขารับบริการสารสนเทศที่เกี่ยวกับอาชีพที่เปน
ทางเลือกไดงา ยขึน้ กวาเดิม
! การเพิ่มจํานวนทุนการศึกษา และเพิ่มความชวยเหลือ
ทางการเงินในอีกหลายรูปแบบ ชวยทําใหผูเรียนเขารับบริการทางการศึกษา
ไดมากขึน้
นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาในชนบทสามารถเขาถึงการศึกษาที่มีคุณ
ภาพโดยเสมอภาคกับผูท อ่ี ยูใ นชุมชนเมือง
!
ผูเรียนในเขตชนบทจะไดรับบริการทางการศึกษาใน
ลักษณะเกี่ยวกับ นักเรียนในเขตเมือง
2. ปรับปรุงสภาพการทํางานของครู
ครูอาจารยที่ทรงภูมิความรูความสามารถ จะไดรับการดูแลที่ดี
ขึน้
! ระบบการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง

และคาตอบแทนจะอิง

ความสามารถ
การปฏิรูปการฝกอบรมครูจะชวยยกระดับความเปนมืออาชีพ
ของครูอาจารย
! ครูอาจารยจะไดรับการสงเสริมใหมีความรูความสามารถ
มากขึ้นกวาเดิม
! การปรับปรุงคุณภาพการฝกอบรมครูประจําการจะเนนที่
เนื้อหาสาระ ซึ่งจะชวยใหครูอาจารยสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
สิทธิทั้งหลายของครูอาจารยและเสรีภาพทางวิชาชีพจะไดรับ
การดูแล

! สิทธิของครูในเรือ่ งการสอน พรอมทัง้ เสรีภาพในวิชาชีพ
จะไมถูกละเมิด
! ครูอาจารยทท่ี ํางานสอนและงานวิจัยไดดีเยี่ยมจะไดรับผล
ตอบแทนมากกวาครูผูอื่น
ครูอาจารยจะทุมเทความสามารถอยางเต็มที่ในการสอนและ
การวิจัย
! จะมีการจัดสภาพการเรียนการสอนใหดีขึ้นกวาเดิม
ศาสตราจารยทั้งหลายจะไดรับการสนับสนุนใหสามารถทํางาน
วิจัยไดทุกเวลาและทุกสถานที่
! ศาสตราจารยสามารถเขาถึงสารสนเทศงานวิจัยไดทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล
! ศาสตราจารยจะไดรับการสนับสนุนใหยกระดับคุณภาพงาน
วิจัยใหสูงทัดเทียมมาตรฐานสากล
3. ยกระดับโรงเรียนของเราใหดีขึ้น
ชุมชนทองถิ่นรวมมือกับครูอาจารยเพื่อยกระดับโรงเรียนของ
เราใหดีขึ้น
! แตละโรงเรียนจะมีอิสระในการบริหารจัดการ
!
มุงสรางสภาพแวดลอมทางการศึกษาใหมีมาตรฐาน
ทัดเทียมนานาประเทศ
โดยการนําเทคโนโลยีการสื่อสารที่กาวหนามา
ประยุกตใชใหมากที่สุด
มหาวิ ทยาลัยมีอิสรภาพในการบริหารและจะกลายเปนแหลง
กํ าเนิ ด ของนวั ต กรรมทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ท้ั ง หลายทั้ ง ปวงใน
อนาคต
! จะมีการจัดสภาพแวดลอมการศึกษาใหเอื้อตอการวิจัย

! การใหอิสรภาพการบริหารงานอยางเต็มที่แกแตละคณะ จะ
สงผลใหเกิดแผนการเรียนทีห่ ลากหลายยิง่ ขึน้
! ผลิตผลทีไ่ ดคอื นักกฎหมาย ทนายความ แพทย รัฐมนตรี
และครูบาอาจารยที่มีภูมิความรู ความสามารถ และมีชื่อเสียงในระดับสากล
4. คุณูปการตอภาคอุตสาหกรรม
ปญหาในการจัดหาแรงงานที่มีคุณวุฒิเหมาะสมมาทํ างานจะ
หมดไป
! จะสามารถจัดหาแรงงานที่มีคุณวุฒิสอดคลองเปนอยางยิ่ง
กับภาระหนาที่
! นักวิชาชีพในหลากหลายสาขาจะตอบสนองความตองการ
ดานแรงงานไดเปนอยางดี
เปดโอกาสใหพนักงานและลูกจางไดพฒ
ั นาศักยภาพของตนเอง
! ใหบริการทางดานการฝกอบรมทีเ่ กีย่ วของกับงานและหลัก
สูตรประกาศนียบัตรในระดับอุดมศึกษา
! เปดโอกาสใหผูทํางานที่มีประสบการณสามารถเขารับการ
ศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไดงา ยขึน้
! ความรวมมือระหวางโรงเรียนและสถานประกอบการชวยให
ปจเจกชน สามารถเลาเรียนและทํางานไปดวยไดในเวลาเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงเจตคติของผูคนในเรื่องเทคโนโลยีและอาชีว
ศึกษา
! เนนบทบาทของสถานศึกษาในดานการใหคําแนะนําใน
เรื่องการศึกษาตอแกนักเรียน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเจตคติของผูปกครองใน
เรือ่ งนีด้ ว ย
! การประเมินผลอยูบนพื้นฐานของความสามารถ

! ระบบการจางงานและการจายคาแรงงานของภาคเอกชนจะ
ไดรับการปรับปรุง
เปดโอกาสใหผทู ํางานสามารถพัฒนาศักยภาพของตนไดอยาง
เสรี
! จัดใหบริการการฝกอบรมที่มีคุณภาพ ณ สถานประกอบ
การ
! สรางหลักประกันวาจะมีนักวิชาชีพซึ่งมีทักษะที่หลากหลาย
มารับตําแหนงหนาทีก่ ารงานทีย่ งั ขาดแคลนอยู
5. บทบาทที่เปลี่ยนไปของรัฐ
บทบาทของรัฐจะเปลี่ยนไปจากการควบคุมและกํากับดูแล มา
เป น การให ก ารสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การดํ าเนิ น งานของโรงเรี ย นและ
มหาวิทยาลัย
! จะตองมีการปรับโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการและ
หนวยงานบริหารภายใตการดูแลของกระทรวงฯ โดยวางเปาหมายไวที่การสง
เสริมและสนับสนุนใหแตละโรงเรียนมีอิสระในการดําเนินการภายในโรงเรียน
ของตนอยางเต็มที่
! รัฐพึงจัดหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมรวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลเพื่อการบริหารงานดานบุคลากรในลักษณะเที่ยงธรรม และชอบ
ดวยเหตุและผล
!
การบริหารงานอยางอิสระในทองถิน่ จะชวยหยัง่ รากจิต
สํานึกในดานความรับผิดชอบในการปกครองตนเองและความเปนมืออาชีพใน
ดานการจัดการศึกษาใหมั่นคงแข็งแรงตอไป
รัฐขยายแหลงเงินสนับสนุนการศึกษาและวางรากฐานระบบ
การศึกษาแบบเปดกวาง

!
รัฐทุมเทความพยายามมากยิ่งกวาเดิมในการเพิ่มเงิน
สนับสนุนการศึกษา
! ระบบการประเมินผลทางการศึกษาจะไดรบั การพัฒนาขึน้ เพือ่
เปาหมายในการควบคุมคุณภาพการศึกษาในลักษณะยั่งยืน
! เครือขายระดับชาติทางดานสารสนเทศการศึกษา จะไดรับ
การจัดตั้งขึ้นเพื่อใชเปนหัวหอกในการปรับเปลี่ยนสังคมใหกลายเปนสังคมที่
เปดกวางทางการศึกษา
6. ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสังคม
สั ง คมในป จ จุ บั น ทีส่ ถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ป จ เจกชนถู ก กํ าหนดขึ้ น จากความสํ าเร็ จ ทางการศึ ก ษาจะได รั บ การปรั บ
เปลี่ยนใหกลายเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความสามารถของบุคคล
!
ความหลากหลายในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
ผนวกกับการปรับปรุงระบบการใหความรูและฝกอบรมชางเทคนิคใหมีคุณ
ภาพสูงขึ้นจะชวยใหการจัดตั้งสถานศึกษาและการจัดการทางดานวิชาการเปน
เรือ่ งทีง่ า ยดายกวาเดิม นอกจากนี้การเชื่อมโยงการสนับสนุนทางการเงินเขา
กับผลที่ไดจากการประเมินแตละสถานศึกษาจะเปนการสงเสริมใหเกิดความ
หลากหลายระหวางโรงเรียน รวมทั้งเกิดสถานศึกษาเฉพาะทางขึ้นพรอมกัน
! ธรรมเนียมปฏิบัติในการกําหนดรายได และโอกาสในการ
วาจางเขา ทํางานทีอ่ งิ อยูก บั ความสําเร็จทางการศึกษาจะไดรับการทบทวน
เสียใหม
ผูใฝใจในการศึกษาสามารถรับบริการทางการศึกษาไดทุกเวลา
และทุกสถานที่ที่สะดวกสําหรับตนเอง

!

ปวงชนทุกคนไดรับหลักประกันวามีโอกาสที่จะไดรับการ

ศึกษาทุกเวลา
!
ปวงชนทุกคนทุกหนแหงไดรับหลักประกันวาจะไดรับ
โอกาสทางการศึกษา
สาธารณรัฐเกาหลีจะเปนผูมีบทบาทสําคัญบนเวทีโลก
! ชาวเกาหลีจะกลายมาเปนสมาชิกของประชาคมโลกอยาง
เต็มภาคภูมิ ขณะเดียวกันก็รักษาเอกลักษณเฉพาะของตนเอาไวได
!
เกาหลีจะกลายเปนประเทศที่มีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีควบคูไปกับความมั่นคงทางวัฒนธรรม

ภาค 2
ขอเสนอแนะการปฏิรูป (II)
(นําเสนอเมื่อ 9 กุมภาพันธ 1996)
สารบัญ

I. แผนงานปฏิรูปการศึกษา
1. ระบบอาชีวศึกษาในรูปโฉมใหม
2. การปฏิ รู ป หลั ก สู ต รประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึกษาในโรง
เรียน
3. ระบบบัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพ
4. การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในลักษณะ
เบ็ดเสร็จ

II. ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
1. รองนายกรัฐมนตรีดูแลทางดานการบริหารนโยบาย
วาดวยทรัพยากรมนุษย
2. กระแสความเคลือ่ นไหวใหมทางการศึกษา

I. แผนงานปฏิรูปการศึกษา
1. ระบบอาชีวศึกษาในรูปโฉมใหม
ขณะที่ยุคสมัยโลกาภิวัตนและสารสนเทศคืบคลานใกลเขามา
ทุกขณะ งานประเภทใหม ๆ ที่มีความหลากหลายก็ปรากฏขึ้นใหเห็นมากขึ้น
เรื่อย ๆ ในเวลา เดียวกันความเจริญรุดหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีก็สง
ผลใหการงานในแบบฉบับ ดั้งเดิมกลายเปนงานที่หมดยุคสมัยเพิ่มมากขึ้น
เชนกัน
การศึกษาจะเปนวิถีทางที่สํ าคัญที่สุดในการปลูกฝงบมเพาะ
ความรูความสามารถและความชํานาญใหแกปจเจกชน เพื่อชวยใหสามารถ
ปรับเปลี่ยนตนใหเขากับความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานไดเปนผลสําเร็จ
และเราจะสามารถปรับปรุงความสามารถในหนาที่การงานของปจเจกชนไดก็
ตอเมื่อโอกาสสําหรับการศึกษาตอเนื่องเปดกวางตลอดระยะการทํางานของ
บุคคลนั้น ๆ
ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของปจเจกชนสวนใหญอิงอยู
กับ
ขอเท็จจริงที่วา การศึกษาที่เขา/เธอไดรับนั้นสอดคลองกับความ
สามารถและความสนใจของตนหรือไม อีกทัง้ เขา/เธอจะไดทํางานในอาชีพที่
ตนเลือกในทายที่สุดหรือไม ความพึงพอใจเชนนีผ้ นวกกับการผลิตแรงงานที่
มี คุ ณ ภาพสู ง ย อ มจะเป น รากฐานสํ าคั ญ ของศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ของ
ประเทศชาติ รวมทั้งจะกลายเปนปจจัยเสริมสรางสังคมใหมีระบบสวัสดิการ
ทางสังคมที่เจริญรุดหนาอีกดวย นี่คือเหตุผลวาทําไมเราจึงจําเปนตองปฏิรูป
การอาชีวศึกษา

ประเทศที่พัฒนาสวนใหญไดเริ่มลงมือปรับเปลี่ยนการจัดการ
ศึกษาของรัฐและโครงสรางการฝกอบรมไปแลวโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่
เกี่ยวกับการปฏิรูประบบอาชีวศึกษา หลังจากที่ตระหนักดีวาระบบการศึกษาที่
เปนอยูในปจจุบันไมสามารถ
ตอบสนองอุปสงคของตลาดแรงงานทีแ่ ปร
เปลีย่ นไปได ผนวกกับภาวะกดดันจากอัตราการวางงานถึงรอยละ 12-13 สง
ผลใหประเทศเหลานี้ตองลุกขึ้นทําการปฏิรปู กันขนานใหญ
การปฏิรปู การอาชีวศึกษาในประเทศพัฒนาเหลานีก้ ระทําใน 2
ทิศทางหลักดวยกัน คือ 1) สรางหลักประกันวาปจเจกชนมีสิทธิในการศึกษา
เลาเรียนไดตลอดอายุการทํางาน และ 2) ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการ
ผสมผสานการงานเขากับการศึกษาหาวิชาความรู มาตรการทัง้ สองนีต้ า งก็
เนนการมีสวนรวมและความรับผิดชอบอยางเต็มกํ าลังจากทั้งปจเจกชนและ
ภาคธุรกิจ
สถานการณที่เปนจริงในปจจุบันชี้ใหเห็นวาทุก ๆ ปจะมีเยาว
ชนประมาณ 100,000 คน เขามาสูต ลาดแรงงานโดยทีไ่ มมกี ารเตรียมพรอมทาง
ดานวิชาชีพที่เหมาะสม ขณะเดียวกันอีกสวนหนึ่งของเยาวชนที่ไมสามารถเขา
ศึ ก ษาต อ ในสถาบั นอุดมศึกษาจนทํ าใหตองผันตัวเขาสูตลาดแรงงานก็ยัง
ปรารถนาทีจ่ ะศึกษาตอในขัน้ สูงตอไป
ผูคนมักจะมองวาอาชีวศึกษา คือ การศึกษา “ชัน้ 2” ซึง่ ผู
เรียนคือ นักเรียนที่สอบเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาไมได นอกจากนี้เนือ้ หาที่
เรียนก็ไมสอดคลองกับความตองการในโลกของการงานทีเ่ ปนจริง ซึง่ เปนสาเหตุ
ทีท่ าให
ํ ภาคธุรกิจไมพงึ พอใจในคุณภาพของแรงงานอาชีวศึกษา จนถึงขนาดที่
ธุรกิจบางแหงไมใหการยอมรับวุฒิบัตรตาง ๆ ทีอ่ อกโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ศักยภาพที่ตํ่ าตอยของการอาชีวศึกษาของชาติที่เปนอยูมีสาเหตุมาจากการ
ขาดความรวมมือรวมใจระหวางสถานศึกษากับภาคธุรกิจ ระหวางรัฐบาลสวน
กลางกับสวนทองถิน่ รวมไปถึงระหวางหนวยงานตาง ๆ ของรัฐเองดวย

วัตถุประสงคหลักของการปฏิรูปอาชีวศึกษาก็เพื่อวางรากฐาน
ใหกับ “ระบบอาชีวศึกษาตลอดชีพ” ซึ่งจะชวยสงผลใหเกิด “สังคมแหงการ
เรียนรูที่เปดกวางตลอดชีวิต” ตอไป และในที่สุดปจเจกชนก็จะไดรับการ
พัฒนาที่สอดคลองกับความสามารถพิเศษ และความสนใจของตนเอง ควบคู
ไปกับการบมเพาะทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูงซึ่งตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงานดวย ในขณะเดียวกันการปฏิรูปอาชีวศึกษาจะไดรับการสง
เสริมใน 4 ทิศทาง ดังตอไปนี้ คือ
1) จากวิถีทางที่ปดกั้นสูความมุงหวังที่เปดกวาง ผูที่จบจาก
โรงเรียนอาชีวศึกษาจะมีโอกาสเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเปดแหงชาติ
เกาหลี วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยวิชาชีพ มหาวิทยาลัยใหม ตลอด
จนบัณฑิตวิทยาลัย ขณะที่ทํางานควบคูกันไปดวย การที่จะบรรลุเปาหมายนี้
ไดรัฐจะตองเพิ่มงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษา
2)
ระบบการศึกษาจะตองตัง้ อยูบ นพืน้ ฐานของการแขงขัน
ผสานกับความรวมมือ โดยจะมีการวางรากฐานเพื่อกระตุนใหเกิดความรวม
มือระหวางโรงเรียนและภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็จะมีการสงเสริม
ใหแตละโรงเรียนมีการแขงขันกันเองดวย
3) การอาชีวศึกษาจะ “เอื้อประโยชน” ตอภาคอุตสาหกรรม
การปฏิ รู ป จะช ว ยเป ด ทางให ภ าคอุ ต สาหกรรมไดเขามามีสวนรวมในการ
ประเมินและการจัดการทางดานอาชีวศึกษา การปรับเปลี่ยนระบบเสียใหมจะ
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรมนุษยและวัสดุอยางแข็งขันระหวางโรง
เรียนกับบริษัทตาง ๆ
4) จากระบบการศึกษาที่ “ไรประสิทธิภาพ” สูร ะบบที่ “ทรงประ
สิทธิภาพ” บทบาทของรัฐก็คอื 1) ทบทวนระบบการมอบวุฒิบัตรเสียใหมเพื่อ
เชื่อมโยงโรงเรียนเขากับภาคธุรกิจ โดยการบูรณาการการอาชีวศึกษาเขากับ
การฝกอบรม 2) สงเสริมการนําเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสื่อประสมที่นํา
สมัยมาใชอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ ใหการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงแกผเู รียนทวา

เสียคาใชจา ยตํา่ 3) เพิม่ อิสรภาพในการบริหารจัดการใหกบั สถานศึกษาทุกแหง
4) เสริมสรางบทบาทและสถานภาพทางการเงินของหนวยงาน ทองถิน่ ทีท่ ํางาน
โดยอิสระใหมีความแข็งแกรงยิ่งขึ้น
ถึงแมวาจํานวนปจเจกชนที่ไดรับการศึกษาของเกาหลีในชวง
ทศวรรษ 1920 และ 1930 จะสูงเมื่อเทียบกับบรรดาประเทศที่พัฒนาอื่น ๆ
แตมาตรฐานการศึกษาของพลเมืองโดยรวมกลับคอนขางตํ่า ในปจจุบันวุฒิ
การศึกษาของแรงงานเกาหลีมี ดังตอไปนีค้ อื
- รอยละ 36 ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
- รอยละ 45 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รอยละ 6 จบอนุปริญญา
- รอยละ 13 จบปริญญา
หากสถานการณยงั คงดําเนินไปเชนนี้ เมือ่ ถึงป 2000 อัตราสัด
สวนวุฒิการศึกษาของแรงงานเกาหลีตามลํ าดับขางตนก็จะกลายเปนรอยละ
26, 50, 9 และ 15 ซึ่งหมายความวา เรายังตองฝาฟนหนทางอีกยาวไกลกวา
จะตามชาติที่พัฒนาแลวไดทัน
การที่ จ ะยกระดับการศึกษาในปจจุบันใหเทียมหนาเทียมตา
ประเทศพัฒนาแลวไดสําเร็จ จําตองทําการปฏิรปู อาชีวศึกษาอยางขนานใหญ
กันเลยทีเดียว โดยทีภ่ าครัฐ ภาคธุรกิจ และสถานศึกษาและฝกอบรมจะ
ตองทุมเทความพยายามรวมมือ รวมใจกันเพื่อใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตาม
เปาหมายที่วางไวใหได
วัตถุประสงคหลัก 3 ประการทีจ่ ะตองบรรลุภายในป 2000 ได
แก
1) สรางหลักประกันวาผูที่ไมไดวางแผนที่จะศึกษาตอในระดับ
สูง มีโอกาสที่จะไดรับการฝกอบรมทางดานวิชาชีพที่เหมาะสมในระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย

2) สรางหลักประกันวาการฝกอบรมทางดานอาชีวศึกษาใน
วิทยาลัย อาชีวศึกษาจะเปดกวางสําหรับผูที่สนใจทั่วไป
3) สรางหลักประกันวาแรงงานผูซ งึ่ ปรารถนาทีจ่ ะปรับปรุงทักษะ
ทางอาชีพของตนมีโอกาสที่จะเขารับการศึกษา หรือฝกอบรมดานอาชีวศึกษา
ที่ตนประสงค
1.1 การปฏิรูปอาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การปรากฏตัวของสังคมสาร
ภูมหิ ลังกับทิศทางเบือ้ งหนา
สนเทศสงผลใหศนู ยกลางของการอาชีวศึกษาเคลือ่ นยายออกจากโรงเรียนมัธยม
ศึกษาไปสูว ทิ ยาลัย ดังนัน้ อาชีวศึกษาในโรงเรียนจึงควรกลายมาเปนการ
ศึกษาพืน้ ฐานของแรงงาน เปาหมายหลักของการปฏิรปู พุง ไปทีก่ ารฝกฝนผู
เรียนแตละคนใหสามารถวางแผนอนาคตที่สอดคลองกับความสนใจและความ
สามารถของตนได
ในขณะเดียวกันก็สามารถเลือกสายวิชาการที่สะทอน
ความตองการทีจ่ ําเพาะของตนเองไดอกี ดวย การอาชีวศึกษาพืน้ ฐานนีจ้ ะได
รับการพัฒนาตอไป ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ การปฏิรูปจะมุง
เนนที่
!
การทบทวนจุดเนนในนโยบายการอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยีในอดีตทีม่ งุ ไปในเชิงปริมาณ ใหหนั เหมาเนนในเชิงคุณภาพวาดวย
เรือ่ งการจัดการแผนการเรียนการสอนแทน
! การพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในปจจุบันใหมีความหลาก
หลายเพือ่ ตอบสนองความตองการของแตละทองถิน่ และสอดคลองกับสภาพ
ของโรงเรียนแตละแหง ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนสามารถศึกษาเลือก
เรียนตามความปรารถนาของตนได
! การสรางหลักประกันใหแกสถานศึกษาอาชีวะทุกแหงในการ
ใชสิทธิโดยอิสระอยางมีความคิดสรางสรรคเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงใหแกกิจ
กรรมทางการศึกษาและการฝกอบรมของตนเอง

การขยายโอกาสโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทีเ่ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง จะมีการขยับขยายเพิ่มจํานวนโรงเรียนมัธยมปลายทีเ่ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง เพื่อกระตุนให นักเรียนสามารถใชความสามารถและความสนใจ
ของตนเองเปนบรรทัดฐานในการวางอนาคตไดแตเนิ่น ๆ
รวมทัง้ ชวยให
พวกเขากลายเปนผูเ ชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพบางสาขา เชน การสื่อสารอิเล็ก
ทรอนิคส การออกแบบ และดนตรีปอป เปนตน
! โรงเรียนอาชีวศึกษาในปจจุบนั จะไดรบั การสงเสริมใหเปลีย่ น
สถานภาพมาเปนโรงเรียนเชี่ยวชาญเฉพาะทางในกรณีที่เปนความตองการที่
มาจากโรงเรียนเอง
!
โรงเรียนเชี่ยวชาญเฉพาะทางเหลานี้ควรจะตองมีเครื่อง
อํานวยความสะดวกและอุปกรณการเรียนการสอนทีน่ าสมั
ํ ย อยูใ นสถานทีท่ ข่ี น
สงมวลชนเขาถึงไดงา ย และมีสภาพแวดลอมที่สะอาดปราศจากมลพิษ ในสวน
เงือ่ นไขภายนอก เชน อาคารเรียน สนามเด็กเลน และที่ดิน อาจจะไดรับการ
ผอนคลายกฎระเบียบไดบา ง ทวาเงือ่ นไข ภายใน เชน เครือ่ งไมเครือ่ งมือใน
การทดลองและฝกงานนัน้ จะตองอยูใ นสภาพเยีย่ มยอด นอกจากนี้ไมควรจะ
ใชงบอยางจํากัดจําเขีย่ สําหรับเครือ่ งอํานวยความสะดวกภายในและการกอสราง
ตัวอาคารเรียน (เชน อาคารเรียนอัจฉริยะสําหรับโรงเรียน)
!
โรงเรียนเชีย่ วชาญเฉพาะทางจะคัดเลือกนักเรียนโดยพืน้
ฐานความสนใจและความสามารถเปนหลัก
! ผูที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะไมตอง
แสดงผลการทดสอบทางวิชาการแตอยางใดเมื่อสมัครเขาเรียนตอในวิทยาลัย
หากหลักสูตรที่สมัครนั้นสอดคลองกับสาขาวิชาที่ตนจบออกมา
การบูร ณาการและความหลากหลายของหลักสูตรมัธยม
ศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทีต่ อ งการกระทําเชน
นั้นสามารถบูรณาการหลักสูตรสายสามัญเขากับหลักสูตรอาชีวศึกษาได เพื่อ

เปดโอกาสใหนักเรียนในชั้นปที่ 2 และ 3 มีแผนการเรียนสําหรับเลือกที่หลาก
หลาย
! โรงเรียนที่บูรณาการทั้งสองหลักสูตรเขาดวยกันจะตองลด
จํานวนวิชาบังคับใหเหลือนอยที่สุด ขณะเดียวกันก็เพิ่มจํานวนวิชาเลือกให
มากยิง่ ขึน้
! ตอไปนี้คือบางสวนของแนวทางในการจัดการที่โรงเรียนจะ
ตองคํานึงถึงควบคูไ ปกับเรือ่ งความตองการของทองถิน่ และสภาพการณของ
โรงเรียนแตละแหง
1) บูรณาการหลักสูตรอาชีวศึกษาและสายสามัญเขาดวยกันภายใน
โรงเรียนเดียวกัน เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนไดตามตองการ
โดยไมตองคํานึงวากําลังเรียนอยูใ นแผนการเรียนใด
2) บูรณาการหลักสูตรอาชีวศึกษาและสายสามัญเขาดวยกันโดย
เชื่อมโยงโรงเรียนสายสามัญ โรงเรียนอาชีวศึกษา และสถานฝกอบรมภายใน
ทองทีเ่ ดียวกันเขาดวยกัน
3) สํานักงานการศึกษาในแตละจังหวัดจะเปดรับคํารองของโรง
เรียนที่ ตองการจะบูรณาการหลักสูตรในลักษณะดังกลาว และจะคัดเลือก
โรงเรียนบางแหงเพือ่ ทําเปนโครงการทดลองไดตง้ั แตป 1997 เปนตนไป ทั้ง
นี้การขยายแผนงานจะขึน้ อยูก บั ผลของการทดลองเปนสําคัญ
จะตองจัดตั้งระบบที่
การขยายโอกาสในการศึกษาตอ
สามารถสรางหลักประกันไดวานักเรียนที่จบจากโรงเรียนอาชีวศึกษาแลว จะมี
โอกาสเขารับการศึกษาในขั้นสูงตอไป
! โรงเรียนมัธยมตอนปลายอาจจะเลือกบูรณาการหลักสูตรในปที่
2 และ 3 กับหลักสูตรวิทยาลัยอาชีวศึกษา (2 + 2) หรือกับมหาวิทยาลัย
วิชาชีพ (2 + 4) ก็ได นักเรียนทีจ่ บจากโรงเรียนอาชีวศึกษาจะมีสทิ ธิในลําดับ
ตนๆ ในกระบวนการคัดเลือก นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษาขั้นสูง หาก
เปนสาขาวิชาที่ตนจบมา

!
การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนในวิทยาลัยอาชีว
ศึกษาหรือในมหาวิทยาลัย
สําหรับผูที่จบจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายนั้นจะพิจารณาที่คุณวุฒิทางเทคนิคในระดับชาติ ผนวกกับประสบการณ
ในการทํางานเปนเกณฑสําคัญ เมื่อไดรับเลือกเขาไปเรียนแลวจะมีการเทียบ
คุณวุฒิและประสบการณเหลานี้ใหเปนหนวยกิตสะสมไวไดอีกดวย
ขอบเขตของ
การฝกอบรมประจําการกับหลักสูตรวิชาการ
ความรวมมือระหวางโรงเรียนและสถานประกอบการจะไดรับการขยายใหกวาง
ขวางยิง่ ขึน้ เพื่อกระตุนใหนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาไดรับประสบการณ
การฝกงานโดยตรงจากการปฏิบัติจริง
สวนการจัดการเกี่ยวกับเวลาเรียน
ระยะเวลา และประเภทของการฝกอบรมนั้นจะมีความยืดหยุน
! การจัดการดูแลในเรือ่ งหลักสูตรจะเปนการปฏิบตั ริ ว มกับภาค
อุตสาหกรรมและจะมีการสรางเสริม “สภาอาชีวศึกษาและการฝกอบรม” ในภูมิ
ภาคใหแข็งแกรงขึ้นจากการเขามามีสวนรวมของภาคอุตสาหกรรม นอกจาก
นี้ก็จะมีการสนับสนุนใหนักธุรกิจเขามารวมมีบทบาทในสภาโรงเรียนดวย
ครูที่มีคุณภาพสําหรับการอาชีวศึกษา มาตรการหนึ่งที่จะชวย
ยกระดับคุณภาพของอาชีวศึกษาในโรงเรียนก็ดวยการเชิญชวนบุคลากรจาก
อุตสาหกรรมตาง ๆ ใหเขามาชวยสอนในภาคปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็สงเสริม
ครูประจําโรงเรียนใหไดรับการฝกอบรมประจําการอยูเสมอควบคูไปดวย
! จัดหามาตรการที่หลากหลายในการผลิตและสรรหาครูฝกอบ
รมทางดานเทคนิคใหกับโรงเรียนอาชีวศึกษา:เชิญบุคลากรที่มีประสบ
การณจากภาคอุตสาหกรรมมาเปนวิทยากรฝกอบรมภาคปฏิบัติที่โรงเรียนอา
ชีวศึกษา (เชน จัดตัง้ ระบบทีเ่ อือ้ อํานวยใหบคุ ลากรผูเ กษียณอายุไปแลวทวามี
ความเชีย่ วชาญทางดานเทคนิคสามารถเขารับวุฒิบัตรที่จําเปนในการสอนได)
!
จัดจางบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความรูความ
สามารถมาทําหนาที่สอน:- ควรจางชางเทคนิคและนักบริหารธุรกิจที่มีความ
สามารถเลิศลํ้าเขามาเปนครูสอนพิเศษ ครูหมุนเวียน อาจารยประจําภาควิชา

หรือไมก็วิทยากรฝกอบรมทางดานเทคนิค ณ สถานประกอบการ และในกรณี
จําเปนก็ควรจะมีการแตงตั้งบุคคลนั้น ๆ ใหเปนสมาชิกชั่วคราวในภาควิชา
โดยการจางที่ระบุระยะเวลาไวในสัญญาจางแตละครั้ง
! จัดสงครูฝกอบรมทางดานเทคนิคไปเก็บเกี่ยวประสบการณ
โดยตรงจากสถานประกอบการ :- การจัดสงครูไปทํางานยังสถานประกอบการ
(เชน จัดทําระบบหลักสูตรฝกอบรมประจําการ) จะสงผลใหครูไดพัฒนาศักย
ภาพทางวิชาชีพของตน
การฝกอบรมครูในลักษณะดังกลาวจะไดรับการ
สนับสนุนจากงบประมาณการศึกษา
สวนการตัดสินใจวาจะสงไปอบรมที่
บริษัทใดบางนั้นจะเปนการดําเนินงานรวมกันระหวาง หนวยงานอิสระของ
ทองถิ่นกับภาคอุตสาหกรรม
การปรับปรุงอุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกใหทัน
สมัย มาตรฐานทัว่ ไปของอุปกรณและเครือ่ งอํานวยสะดวกจะไดรับการปรบ
ปรุงใหดีขึ้นเพื่อเพียงความยืดหยุนและการนําไปใชประโยชนในลักษณะทีต่ อบ
สนองตอความตองการของโรงเรียนอาชีวศึกษา และของชุมชนในทองถิน่ ไป
พรอม ๆ กัน ทั้งหนวยงานอิสระในทองถิ่นและหนวยงานจากสวนกลางควร
จะสงเสริมใหมีการปรับปรุงเครื่องอํานวยความสะดวกและอุปกรณในการเรียน
การสอนใหทนั สมัยอยางตอเนือ่ งโดยอิงมาตรฐานขางตน
! เกณฑในการเลือกสรรทําเลทีต่ ง้ั ของโรงเรียน อาคารเรียน
การออกแบบ การวางผังภายใน ตลอดจนเครือ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับ
การทดลองและฝกอบรมในภาคปฏิบตั จิ ะตองเรียบงาย เพื่อกอใหเกิดความยืด
หยุนในการจัดการและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขึ้นไดในโรงเรียน
! การเพิ่มอัตราการนําไปใชประโยชนนน้ั กระทําไดโดยการ
ปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ แ ละเครื่องอํ านวยความสะดวกทั้งหลายใหทันสมัยยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ก็ควรมีการทบทวนแผนภูมิในการบริหารดวย เพื่อกระตุนใหหลาย
ๆ โรงเรียนเขามารวมใชอุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกไดอยางคุมคา

! สนับสนุนระบบการศึกษาทางไกลโดยการใชเครือขายการสื่อ
สารที่ นําสมัย เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงสารสนเทศวิชาการที่ทันสมัยที่
สุดทั้งในประเทศและตางประเทศไดโดยสะดวก
! จัดทําสื่อเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยเพื่อเนนการเรียนรูและการฝก
อบรมทางเทคนิคภาคปฏิบัติในลักษณะรายบุคคล
! สนับสนุนและจัดสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมใหเหมาะสม
และเอือ้ ตอการปลูกฝงคุณธรรม ความเปนปจเจกบุคคล และคุณลักษณะ
พิเศษใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน
การสนับสนุนทางดานการเงิน จะมีการเพิม่ งบสนับสนุนทาง
การเงินสําหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา
เพือ่ ดึงดูดใจนักเรียนผูท ตี่ อ งการพัฒนา
ความถนัดทางวิชาชีพของตนเอง
!
การปรับปรุงโรงเรียนอาชีวศึกษาใหมีความทันสมัยจะมี
ความสําคัญในลําดับตน ๆ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการศึกษาซึ่งจะ
ไดรับการเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
! นักเรียนจากโรงเรียนอาชีวศึกษาจะไดรับการพิจารณาใน
ลําดับตน ๆ เพื่อเขารับทุนการศึกษาจากหนวยงานของรัฐ และจากสภาทุน
การศึกษาของเกาหลี
1.2 การอาชีวศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยวิชาชีพ
และวิทยาลัยวิชาชีพ
การปฏิรูปวิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยวิชาชีพ และ
วิทยาลัยวิชาชีพ เนื่องจากการอาชีวศึกษาในปจจุบันไดรับการเคลื่อนยาย
ศูนยจากระบบมัธยมศึกษาตอนปลายสูระดับการศึกษาในขั้นที่สูงกวาเดิม
ฉะนัน้ สถานภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยวิชาชีพ และมหาวิทยาลัย
วิชาชีพก็ควรจะเปลี่ยนแปลงตามไปดวยเชนกันสถาบันการศึกษาชั้นสูงเหลานี้

ควรจะไดรับการปรับเปลี่ยนและสรางเสริมใหกลายสภาพมาเปนสถาบันการ
ศึกษาตลอดชีพเพือ่ ผูค นทุกวัยดวยวิธกี ารตอไปนี้ คือ
! สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวชัน้ สูงดังกลาวขางตนพัฒนาจน
กลายเปนสถาบันทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะทางเพือ่ เปดโอกาสใหกบั นักเรียนทีจ่ บมาจาก
โรงเรียนอาชีวศึกษา รวมทั้งนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัยไมไดตลอดจนผู
ใหญทั่วไปไดเขารับการศึกษาในวิชาชีพเพิ่มสูงขึ้น
! เสริมสรางความรวมมือและความใกลชดิ ระหวางภาคอุตสาห
กรรมและสถาบันอาชีวศึกษาขัน้ สูงขางตนใหแข็งแกรงขึน้ เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ของการอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี
การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับวิทยาลัยเทคนิคและอา
ชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาควรเขามามีบทบาทในการผลิต
บุคลากรชั้นนําที่จําเปนตอภาคอุตสาหกรรม เชน บริษัทหางรานขนาดเล็ก
และขนาดกลาง อีกทั้งควรไดรับการสนับสนุนใหกลายมาเปนศูนยกลางของ
สถาบันอาชีวศึกษาซึ่งเปดโอกาสใหผูสนใจเขาเรียนตอทางดานอาชีวศึกษาได
1) การเพิม่ ศักยภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะกระทําไดโดย
การวางแผนงานเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนมัธยมปลายเขากับวิทยาลัยอาชีว
ศึกษา (2+2) และระหวางมหาวิทยาลัยวิชาชีพหรือมหาวิทยาลัยทัว่ ไปเขากับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา (2+2) รวมทัง้ ระหวางมหาวิทยาลัยเปดแหงชาติของเกาหลี
เขากับวิทยาลัยอาชีวศึกษา นอกจากนีย้ งั จะตองขยายโอกาสในการยายโอน
ระหวางสถานศึกษาใหสะดวกยิ่งขึ้นดวย
2) ตัวอยางของความรวมมือที่เปนรูปธรรม อาทิ การรวมกันผลิต
หนังสือเรียน การแลกเปลี่ยนครูอาจารย และการใหสิทธิในลําดับตน ๆ แก
นักเรียนจากโรงเรียนในเครือขายความรวมมือในการคัดเลือกเขาเรียนตอ
3) ผู  จ บจากวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาจะได รั บ การประสิ ท ธิ ป ระสาท
อนุปริญญาบัตร

! วิทยาลัยอาชีวศึกษาจะเสริมบทบาทในการเปนสถาบันการ
ศึกษาเพื่อชุมชนใหเขมแข็งขึ้น โดยการจัดรางหลักสูตรพิเศษสําหรับสาธารณ
ชนและผูมีงานทําใหมีความหลากหลาย เชน การจัดหลักสูตรในระดับตํ่ากวา
ปริญญาหรือหลักสูตรที่ผูเรียนจบจะไดรับวุฒิบัตร
หรือใบประกาศนียบัตร
เปนตน
! จะมีการผอนคลายความเขมงวดของกฎระเบียบเพือ่ กระตุน ให
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถรวมงานกับภาคอุตสาหกรรมไดอยางใกลชดิ ขณะ
เดียวกันก็จะมีการเพิ่มขีดความสามารถในการใหความรูของวิทยาลัยอาชีว
ศึกษา เพื่อใชเปนกลไกสงเสริมเทคโนโลยีและการจัดการของอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดกลาง
! หลักสูตร 2 ป ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจะไดรบั การปรับปรุง
ใหกลายเปน “หลักสูตรเรงรัด” ซึง่ กินเวลาเพียงปเดียว เพือ่ อํานวยความ
สะดวกใหกับผูที่มีงานทําอยูในภาคอุตสาหกรรมอยูแลวสามารถศึกษาตอเพื่อ
เพิ่มคุณวุฒิใหกับตนเองไดโดยสะดวก
! วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่สนใจสามารถเขารวมโครงการ “สห
วิทยาการเพื่อการจัดตั้งและจัดการมหาวิทยาลัยแหงใหม” ขึน้ ได
การสงเสริมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉพาะทาง จะมีการอนุญาต
ใหจดั ตัง้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉพาะทางทีเ่ ปดสอนเพียง 1 หรือ 2 สาขาวิชา
ชีพขึน้ ได
เพื่อตอบสนองความตองการอันหลากหลายและเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วในดานโครงสรางอุตสาหกรรมและการงานที่เกี่ยวเนื่อง
(เชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาซึง่ เชีย่ วชาญทางดานการโฆษณา การผลิตการตูน รถ
ยนต การออกแบบเครือ่ งแตงกาย หรือการทําอาหาร เปนตน)
! ควรมีการผอนคลายกฎระเบียบวาดวยเครือ่ งอํานวยความสะดวก
ภายนอกของวิทยาลัย ทวาในทางตรงขามจะตองเสริมศักยภาพของอุปกรณ
และเครื่องอํ านวยความสะดวกที่จํ าเปนในการทดลองและฝกอบรมในภาค
ปฏิบัติ

! วิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉพาะทางขนาดเล็กอาจจะตัง้ โรงเรียนขึน้
มารองรับไดในกรุงโซลและในเมืองใหญอนื่ ๆ ขณะเดียวกันก็ควรสนับสนุนใหมี
การจัดตัง้ โรงเรียน ดังกลาวขึน้ เชนกัน โดยองคกรในภาคอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
! วิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉพาะทางเหลานีจ้ ะมีอสิ ระอยางเต็มทีใ่ น
การจัดสรรเกี่ยวกับหลักสูตรและนักศึกษา
! คณาจารยจะประกอบดวยบุคลากรที่เพียบพรอมดวยประสบ
การณจากการปฏิบัติจริง
! วิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉพาะทางจะชวยเพิม่ ประสิทธิผลของ
การศึกษาโดยการลดตนทุนลงไดต่ํากวาปกติ เชน การจัดสอนวิชาสายศิลป
โดยการรวมมือกับหนวยงานจัดการศึกษาทางไกล อาทิ มหาวิทยาลัยเปดแหง
ชาติเกาหลี
การอาชีวศึกษาในมหาวิทยาลัยวิชาชีพ มหาวิทยาลัยวิชาชีพ
จะปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต แรงงานที่ มี ทั ก ษะสู ง
สําหรับปอนใหแกภาคอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายจะกระทําให
สอดคลองกับการปฏิรูประบบอาชีวศึกษา
! การนําระบบการศึกษาทางไกลมาใชผา นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีน่ าสมั
ํ ยทีส่ ดุ จะชวยใหมหาวิทยาลัยวิชาชีพลดคาใชจายในการจัดการศึกษาลง
ได ขณะเดียวกันก็มบี ทบาทมากยิง่ ขึน้ ในการจัดใหบริการการอาชีวศึกษาใน
ขั้นสูงแกบุคลากรที่กาลั
ํ งทํางานอยูใ นภาคอุตสาหกรรม แรงงานอิสระ ตลอด
จนสาธารณชนทั่วไป
! มหาวิทยาลัยวิชาชีพเหลานีจ้ ะสามารถใหบริการทางการศึกษา
ที่
หลากหลายโดยการเชือ่ มโยงกับสถาบันอาชีวศึกษาขัน้ สูงอืน่ ๆ อาทิ
วิทยาลัยวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทัว่ ไป มหาวิทยาลัยเปดแหงชาติเกาหลีและ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
! มหาวิทยาลัยวิชาชีพสามารถเขารวมโครงการ “สหวิทยา
เขตเพือ่ การจัดตัง้ และจัดการมหาวิทยาลัยในรูปโฉมใหม” การทีจ่ ะสนับสนุนให

สถาบันการศึกษา
ดังกลาวเขามามีสว นรวมกระทําไดโดยการผอนคลายกฎ
ระเบียบวาดวยการจัดการเกีย่ วกับนักศึกษาและครูอาจารย
การทบทวนกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา วิทยาลัยอาชีว
ศึกษา วิทยาลัยวิชาชีพ และมหาวิทยาลัยวิชาชีพจะทําการทบทวนกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนที่จบจากโรงเรียนอาชีว
ศึกษาไดศึกษาตอในสถาบันการศึกษาขั้นสูงไดสะดวก
! สถานศึกษาของรัฐบาลและสถานศึกษาแหงชาติจะสามารถ
ทําการ คัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนไดอยางมีอิสระ ตั้งแตป 1997 เปนตนไป
ตราบใดที่สามารถดําเนินการภายใตแนวทางทีร่ ฐั บาลไดวางไว
แตสถาน
ศึกษาเหลานี้จะไมสามารถขอดูผลการสอบทางวิชาการของผูสมัครเขาเรียน
ได
1) ในการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนจะใหความสําคัญเปนพิเศษตอ
ผูส มัคร ดังตอไปนี้ :- ผูจบจากโรงเรียนอาชีวศึกษา ผูเรียนที่จบหลักสูตรซึ่ง
จัดโดยวิทยาลัยที่อยูในเครือขายความรวมมือเดียวกัน
ผูสมัครที่มีประสบ
การณการทํางานพอเพียง ผูส มัครทีม่ คี ณ
ุ วุฒทิ างเทคนิคทีไ่ ดรบั การรับรองจาก
รัฐ (ซึง่ รวมวุฒบิ ตั รทีไ่ ดรบั การยอมรับและไดรับการมอบอํานาจใหเปดสอนได
โดยองคกรเอกชนดวย) และผูสมัครซึ่งภาคอุตสาหกรรมเปนผูสงเขามาศึกษา
เปนตน
2) เอกสารหลักในกระบวนการคัดเลือก: ประวัติสวนบุคคลโดย
ละเอียด วุฒิบัตรการศึกษาฝกอบรมที่ไดรับการยอมรับ ผลการประเมินความ
สามารถทางวิชาชีพและหนังสือใหการสนับสนุนจากบริษัท เปนตน
! สถานศึกษาเอกชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย
วิชาชีพจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาไดอยางมีอิสระเต็มที่ตั้งแตป
1997
เปนตนไป การสนับสนุนในเรือ่ งการเงินและการบริหารจะเชือ่ มโยงกับผลการ
ประเมินกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาดวย

ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทางของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาและ
มหาวิทยาลัย การที่จะปรับปรุงคุณภาพอาชีวศึกษาในระดับสูงไดสําเร็จนั้น
จําตองมีการเพิ่มขีดความสามารถในการฝกอบรมภาคปฏิบัติใหแกครูอาจารย
ผูทําการสอน
! จัดทํา “ระบบการวิจยั ในภาคการศึกษา” เพือ่ เปดโอกาสใหครู
อาจารยไดเก็บเกี่ยวประสบการณจากสถานประกอบการหรือไดรับการฝกอบ
รมจากบริษัทอุตสาหกรรมโดยตรง ในการจางครูผูสอนนั้นจะพิจารณาผูสมัคร
ที่มีประสบการณการ ทํางานในภาคอุตสาหกรรมเปนพิเศษ ในการแตงตั้ง
บุคคลดังกลาวเขาดํารงตําแหนงจะมีการใหความสําคัญอยางเต็มทีก่ บั งานวิจยั
และประสบการณการทํางานของเขา/เธอ
การเสริมสรางบทบาทของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทัง้ วิทยาลัย
วิชาชีพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐควรจะสามารถจดทะเบียนเปนองคกร
ที่มีอิสระตามกฎหมายได
เพือ่ เอือ้ ตอการวางรากฐานใหเกิดการแขงขัน
ระหวางสถาบันการศึกษาและการฝกอบรมทางดานอาชีวศึกษา
!
วิทยาลัยวิชาชีพทัง้ หลายจะเขามามีบทบาทในการจัดให
บริการทางดานการศึกษาตอในขั้นสูง และนําเสนอหลักสูตรเขารับการศึกษา
ใหมใหแกอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ของชาติ นักธุรกิจรายยอย ผูท ํางานอยูใ น
บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ตลอดจนผูท อี่ ยูใ นภาคอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
ซึง่ ไมสามารถรับความชวยเหลือจากวิทยาลัย อาชีวศึกษาได
การใหการ
สนับสนุนหลักสูตรเหลานี้จะเปนสวนหนึ่งของนโยบายอุตสาหกรรมของชาติ
! ผูจ บการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาชีพจะไดรบั มอบอนุปริญญา
บัตรขณะที่นักศึกษาที่ไมไดจบจากหลักสูตรปริญญาบัตรจะสามารถเก็บสะสม
หนวยกิตไวไดเพื่อประโยชนในกระบวนการประเมินผลในภายภาคหนา

1.3 ระบบมหาวิทยาลัยใหม
ภูมิหลังของระบบมหาวิทยาลัยใหม จุดประสงคของการจัดตั้ง
ระบบมหาวิทยาลัยใหมขึ้นมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยรวมของ
ประชากรทีเ่ ปนผูใ หญประกอบอาชีพตาง ๆ การศึกษาของประชาชนเหลานี้
มีมาตรฐานทีค่ อ นขางตํ่าเมื่อนําไป เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่พัฒนา
แลว ระบบใหมที่จะชวยใหประชากรในกลุมนี้สามารถเขารับการศึกษาสูงขึ้น
โดยไมตอ งละทิง้ หนาทีก่ ารงานแตอยางใด บรรดามหาวิทยาลัยใหมๆ เหลานี้
ซึ่งจะไดรับการจัดการผานระบบเครือขายหลักสูตรจะมีความแตกตางไปจาก
สถาบันอาชีวศึกษาในปจจุบันดังตอไปนี้ คือ :! ผูม สี ทิ ธิเขาศึกษาในหลักสูตรขางตนจะตองเปนบุคคลทีม่ งี าน
ทําอยูแ ลว และประสงคจะเขารับการศึกษาตอ
! สถานที่ทํางานจะกลายเปนสถานฝกอบรมภาคปฏิบัติดวยใน
ตัว
! จะมีการนําระบบการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรูปของสื่อประสมมาใช
มหาวิทยาลัยใหมนี้จะเปด
ประเภทของมหาวิทยาลัยใหม
โอกาสใหผูจบจากโรงเรียนอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถเขา
ศึกษาตอในระดับ
“อนุปริญญา” และ “ปริญญาตรี” ไดตามลําดับ
! นักเรียนที่จบจากโรงเรียนอาชีวศึกษา (ใชเวลา 2-3 ป) และ
เขาทํางานในทันที จากนั้นก็เขาเรียนจนจบหลักสูตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ซึ่งเชือ่ มโยงกับ หลักสูตรของโรงเรียนอาชีวศึกษาในขณะทํางานไปดวย จะ
ไดรับวุฒิบัตรในระดับ “อนุปริญญา”
! ผูจ บจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาซึง่ มีงานทําอยูใ นปจจุบนั หรือ
ใครก็ตามที่จบหลักสูตรอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยใหมแหงใดแหงหนึ่ง แลว
เขาเรียนตอในปที่ 3 และ 4 ในมหาวิทยาลัยทัว่ ไปซึง่ เชือ่ มโยงกับวิทยาลัยอา
ชีวศึกษาจะไดรับวุฒิบัตรในระดับ “ปริญญาตรี”

การจัดตั้งและการจัดการมหาวิทยาลัยใหม ผูมีคุณสมบัติใน
การจัดตั้งและจัดการมหาวิทยาลัยแหงใหม ๆ ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเปดแหงชาติเกาหลี มหาวิทยาลัยทัว่ ไป
และองคกรธุรกิจ (เชน บริษทั ทัง้ ของภาครัฐและเอกชน สหภาพอุตสาหกรรม
องคกรทางเศรษฐกิจ เปนตน)
! วิทยาลัยอาชีวศึกษาหลาย ๆ แหงอาจจะรวมมือกับบริษัท
หางรานในภาคอุตสาหกรรม เพือ่ จัดทําหลักสูตร “อนุปริญญา” สําหรับ
มหาวิทยาลัยใหมซึ่งจะไดรับวิทยฐานะตามกฎหมายทุกประการหรืออาจจะ
เปนการรวมตัวระหวางบริษัทหลาย ๆ แหงที่มีศักยภาพในการจัดหลักสูตร
“อนุปริญญา” ขึน้ ก็ได ซึ่งจะไดรับการรับรองตามกฎหมายเชนเดียวกัน
อุปกรณอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับมหาวิทยาลัยใหมนั้นหากได
รับการจัดตั้งใหอยูใกลสถานประกอบการก็จะเปนการอํานวยความสะดวกได
ทางหนึง่
! มหาวิทยาลัยวิชาชีพหลาย ๆ แหงอาจจะรวมมือกับบริษัท
ในภาคอุตสาหกรรม
(ในกรณีนมี้ หาวิทยาลัยเปดแหงชาติเกาหลีและ
มหาวิทยาลัยทัว่ ไปก็สามารถเขาไปมีสวนรวมไดเชนกัน)
จัดทําหลักสูตร
“ปริญญาตรี” สําหรับมหาวิทยาลัยใหม
ซึง่ จะไดรบั วิทยฐานะถูกตองตาม
กฎหมายทุกประการ หรืออาจจะเปนการจัดหลักสูตร “ปริญญาตรี” โดยการ
รวมกลุมระหวางบริษัทหลาย ๆ แหงก็ได
!
บริษทั อุตสาหกรรมแหงใดแหงหนึง่ สามารถจัดตัง้ และจัดการ
มหาวิทยาลัยแหงใหมไดเองโดยอิสระหรือรวมกับมหาวิทยาลัยอื่นก็ได หากวา
สามารถตอบสนองเงื่อนไขและมาตรฐานที่ไดมีการกําหนดเอาไวแลว
ขั้นตอนในการรับนักศึกษา เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงทีว่ า ผู
สมัครเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยใหม คือ ผูท ท่ี ํางานแลว เงือ่ นไขในการ
รับนักศึกษาเขาเรียนจึงควรเปนไปในลักษณะเรียบงายไมมีความซับซอน

! สําหรับหลักสูตร “อนุปริญญา” เอกสารในการสมัครเขาเรียน
ไดแก ประวัติสวนบุคคลโดยละเอียดจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ
เอกสารทีเ่ กีย่ วของกับหนาทีก่ ารงานทีต่ นรับผิดชอบอยู
! สําหรับหลักสูตร “ปริญญาตรี” เอกสารในการสมัครเขาเรียน
ไดแก ระเบียนวิชาการของหลักสูตร “อนุปริญญา” และเอกสารที่เกี่ยวของกับ
หนาทีก่ ารงาน ของตน
วิธีจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยใหมซึ่งเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ภาคสนามเขากับสถาบันการศึกษาขั้นสูงไดอยางมีประสิทธิภาพจากการใช
ระบบการศึกษาทางไกลนั้น มีสูตรการศึกษาหลัก ๆ อยูด ว ยกัน 3 สูตร ดังนี้
! สูตรแรก
วิทยากรผูท รงคุณวุฒซิ ง่ึ ทํางานอยูก บั บริษทั
ในภาคอุตสาหกรรม ในเวลาเดียวกัน จะเปนผูรับผิดชอบในการฝกอบรมภาค
ปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ (จําเปนที่จะตองใหภาคอุตสาหกรรมเขามามี
สวนรวม)
! สูตรที่ 2 การสอนในภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง และวิชาสามัญ จะกระทําผานระบบการศึกษาทางไกลโดยการใช
เทคโนโลยีการสื่อสารที่รุดหนา (ตองไดรับการสนับสนุนจากศูนยสื่อประสม
เพื่อการศึกษาแหงชาติ)
! สูตรที่ 3 การจัดหลักสูตรสําหรับมหาวิทยาลัยใหมจะเปนไปใน
ลักษณะ ดังตอไปนี้ :- หลักสูตร “อนุปริญญา” จะเชื่อมโยงระยะเวลาการ
เรียนในหลักสูตรโรงเรียนอาชีวศึกษาอยางนอย 2 ป
ผนวกเขากับการ
เรียนอีก 2 ปในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ณ สถานประกอบการ (2+2) สวน
หลักสูตร “ปริญญาตรี” จะเชือ่ มโยงการเรียน 2 ป ในหลักสูตรอนุปริญญาเขา
กับการเขาเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั่วไป ณ สถานประกอบการตอ
อีก 2 ป การเชื่อมโยงขางตนครอบคลุมความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร

และตําราเรียน การใชอปุ กรณอํานวยความสะดวกรวมกัน ตลอดจนการแลก
เปลี่ยนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
การสนับสนุนการจัดตั้งและจัดการมหาวิทยาลัยใหม มาตร
ฐานในการจัดตั้งและการจัดการมหาวิทยาลัยใหมเหลานี้
ควรจะเปนไปใน
ลักษณะที่เรียบงายที่สุดเทาที่จะทําได และควรจะแลวเสร็จภายในปนี้ พรอม
ๆ กับการใหการสนับสนุนทางดานกฎหมาย การบริหาร และการเงิน เพื่อ
ชวยใหสามารถจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม ๆ ไดสําเร็จภายในป 1997 ตอไปคือ
ตัวอยางของเกณฑในการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยใหม
! อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการฝกอบรมภาคปฏิบัติควรจะ
ไดรับการ
ชักจูงใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรและการบริหาร
มหาวิทยาลัยใหม
! ผูรวมกอตั้งมหาวิทยาลัยใหมควรจะเปนผูรับผิดชอบจัดหา
ทรัพยากรทางการเงินทีจ่ ําเปนในการจัดตั้งสถานศึกษา
อยางไรก็ดหี าก
บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางจะรวมตัวกันจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหมของตน
เองก็สามารถขอความชวยเหลือทางการเงินไดจาก “กองทุนสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง” เพื่อนํามาจัดสรางอุปกรณและเครื่องอํานวยความ
สะดวกที่จําเปนสําหรับระบบการศึกษาทางไกล
! มหาวิทยาลัยใหมจะไมสามารถจัดหลักสูตร “ปริญญาตรี”
ควบคูไปกับหลักสูตร “อุตสาหกรรมศาสตรบันฑิต”
!
อุตสาหกรรมที่จัดสงพนักงานของตนเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยใหมสามารถนําคาเลาเรียนทัง้ หมดมาลงไวในบัญชีคา ใชจา ยของ
บริษัทได
! ระบบการศึกษาทางไกลจะไดรบั การสนับสนุนจากศูนยบริการ
ถายทอดขาวสารทางการศึกษา (Educational Broadcasting Service - EBS)
รวมทั้งศูนยสื่อประสมเพื่อการศึกษาแหงชาติ
ซึง่ จะไดรบั การจัดตัง้ ขึน้ ใน
อนาคตอันใกล

การจัดตัง้ มหาวิทยาลัยเสมือนจริง คณะกรรมการทีแ่ ตงตัง้ โดย
มหาวิทยาลัยในปจจุบนั และบัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพสามารถลงแรงรวมใจกันสราง
และจัดการหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยเสมือนจริงโดยศึกษาผานระบบการศึกษา
ทางไกล ผูท จี่ บหลักสูตรดังกลาวจะไดรับ “ปริญญาโทในสาขาเฉพาะทาง”
! ควรมีการจัดรางและดําเนินการสอนหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยใน
ลักษณะนี้ ณ สถานประกอบการผลิตที่มีบทบาทขันแข็งในภาคธุรกิจและ
วิศวกรรม นอกจากนี้ยังควรมีการจัดทํา “ระบบวิทยากรพิเศษ” ซึ่งจะเปนการ
เชื้อเชิญคณาจารยผูทรงคุณวุฒิมาทําการสอนยังสถานประกอบการในภาคอุต
สาหกรรมโดยตรง มหาวิทยาลัยเสมือนจริงนี้จะไดจัดตั้งขึ้นไดหากสามารถจัด
สภาพใหสอดคลองกับเกณฑทว่ี างไวสําหรับมหาวิทยาลัยใหม
การเตรียม
ความพรอมทางดานกฎหมายและการบริหารสําหรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เสมือนจริงจะตองกระทําใหเสร็จสิ้นภายในป 1996
1.4 ปริญญาเฉพาะทาง
ปริญญาเฉพาะทางจะชวยใหบคุ ลากรทีก่ าลั
ํ งทํางานอยูใ นบริษทั อุต
สาหกรรม สามารถศึกษาตอในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญไดโดยสะดวก ควรจะมี
การเพิ่มประเภทของบัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพใหมีความหลากหลายในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งจะเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ เรา
สามารถเชื้อเชิญบุคลากรที่ไดรับปริญญาเฉพาะทางเหลานี้เขามาทํ าหนาที่
สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยวิชาชีพ วิทยาลัยวิชาชีพ หรือ
มหาวิทยาลัยใหมก็ไดทั้งสิ้น
1.5 สรางฐานรากใหกับการอาชีวศึกษาตลอดชีวิต
ทิศทางพื้นฐาน การปูพื้นฐานสําหรับอาชีวศึกษาตลอดชีวิตนั้น
เพื่อเปนแรงเสริมการจัดสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตที่เปดกวางซึ่งจํา

เปนอยางยิ่งในยุคที่กระแสความรูและสารสนเทศกําลังเชีย่ วกราก การจัดให
บริการอาชีวศึกษาตลอดชีพจะชวยใหสังคมซึ่งมีสวัสดิการแบบใหม และมีเจต
คติทางดานวิชาชีพทีช่ ดั เจนของประชากร เขารูปเขารอยไดงา ยขึน้ ทัง้ นีจ้ ะ
ต องมี ก ารขยายการศึ ก ษาตลอดชีพในทุกระดับเพื่อใหผลประโยชนตกแก
ประชาชนพลเมืองทุกคนอยางถวนหนา ขณะเดียวกันก็จะใหความใสใจเปน
พิเศษกับพนักงานในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง นักธุรกิจอิสระ ผูด อ ย
โอกาส และกลุมอื่น ๆ
บริการใหคํ าปรึกษาและสารสนเทศทางดานอาชีพตลอด
จุดมุงหมายคือ การชวยใหปจเจกชนสามารถคนพบความสนใจ
ชีวิต
และความสามารถของ ตนเองไดตง้ั แตชว งตน ๆ ของชีวติ ทัง้ นีจ้ ะมีการเสริม
สรางศักยภาพในการสรางอาชีพ การงานใหกบั ผูเ รียนทุกคน เพือ่ เปนการเตรียม
ตัวเขาสูย คุ สารสนเทศและวิชาการความรู
1) ควรจัดบริการใหคําปรึกษาเกีย่ วกับอาชีพอยางเปนระบบใน
โรงเรียนทั้งนี้จะตองมีการทดสอบความถนัดทางดานวิชาชีพโดยเริ่มตั้งแต
ระดับประถมศึกษา
ตอนปลายเรือ่ ยไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ผล
จากการทดสอบนีจ้ ะชวยเปนตัวบงชีอ้ าชีพของนักเรียนในอนาคต ขณะเดียว
กันควรมีการสงเสริมใหครูเลือกวิชาเอก 2 วิชาควบคูกันไปในหลักสูตรฝกหัด
ครูเพื่อจะไดสามารถใหคําปรึกษาทางดานอาชีพใหแกนกั เรียนของตนได
2) ศูนยพฒ
ั นาศักยภาพทางดานวิชาชีพจะทําหนาที่จัดใหบริการ
เกี่ยวกับวัสดุและสารสนเทศที่จําเปนเพือ่ ชวยสรางอาชีพใหกบั ผูใ หญ และให
การสนับสนุนการใหคําปรึกษาทางดานอาชีพในโรงเรียนไปพรอม ๆ กัน
การสนับสนุนการอาชีวศึกษาสําหรับสตรี จะมีการสงเสริม
หลักสูตรอาชีวศึกษา เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการทํางานของสตรีในยุคสารสนเทศ
และขอมูลความรู
! สนับสนุนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของเด็กหญิงให
เชื่อมโยงกับสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อขยายหลักสูตรอาชีวศึกษา

!
สนับสนุนมหาวิทยาลัยสตรีใหเชื่อมโยงกับวิทยาลัยอาชีว
ศึกษาและวิทยาลัยวิชาชีพเพื่อขยายหลักสูตรอาชีวศึกษา
! สนับสนุนใหมีการจัดทําหลักสูตรอาชีวศึกษาอันหลากหลาย
สําหรับ
แมบานทั้งในวิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเปดแหงชาติเกาหลี
และศูนยการศึกษาตลอดชีพตาม
มหาวิทยาลัยทัว่ ไป
! จัดหาทุนชวยเหลือจากกองทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหแก
แมบานในครอบครัวที่มีรายไดตํ่ าแตประสงคที่จะเขาศึกษาทางดานอาชีว
ศึกษา
การขยายโอกาสทางดานอาชีวศึกษาแกพนักงานในธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมทั้งผูประกอบอาชีพอิสระ ควรใหมีการ
สนับสนุนพนักงานในสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางอีกทั้งนัก
ธุรกิจที่ประกอบอาชีพอิสระใหเขารับการศึกษาใหมอีกครั้งหรือไมก็ศึกษาใน
ชั้นสูงตอไป เพราะบุคคลเหลานี้มีโอกาส นอยกวาพนักงานทีท่ ํางานอยูใ น
บริษัทขนาดใหญในการเขารับบริการทางการศึกษาอีกวาระหนึ่ง
1) จําเปนตองขยายหลักสูตรใหครอบคลุมกลุมเปาหมายขางตน
ดวยการจัดหลักสูตรพิเศษขึ้นในวิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเปดแหง
ชาติเกาหลี วิทยาลัยวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเปดอืน่ ๆ รวมทั้งที่ศูนยการ
ศึกษาตลอดชีพ
2) สถานศึกษาฝกอาชีพเฉพาะทางจะเสนอหลักสูตรฝกอบรมอา
ชีวศึกษา สั้น ๆ ใหแกกลุมผูสูงวัยและกลุมผูดอยโอกาส หลักสูตรเหลานี้จะได
รับการเชื่อมโยงเขากับระบบธนาคารหนวยกิตผานระบบการประเมินและการ
รับรองวิทยฐานะ
3) บุคคลในกลุมดังกลาวขางตนสามารถขอรับความชวยเหลือ
ทางดาน การเงินไดจากกองทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย

การขยายโอกาสทางดานอาชีวศึกษาแกผูดอยโอกาส ควรมี
การเพิ่ มโอกาสในการเขาศึกษาและฝกอบรมทางดานวิชาชีพใหแกผูดอย
โอกาสซึ่งจําเปนตองไดรับความชวยเหลือทั้งทางดานการศึกษาและสังคมอยู
แลว เพื่อชวยใหพวกเขาสามารถวางเสนทางชีวิตไดอยางมีคุณคา
- ควรมีการขยายโอกาสทางดานอาชีวศึกษาใหกับกลุมผูรับการ
ศึกษาพิเศษไปพรอมกันดวย
เพื่อใหสามารถใหบริการแกผูดอยโอกาส
ทุกคนภายในป 2000 นอกจากนี้ยังควรเสริมบทบาทของการอาชีวศึกษาและ
การใหคําแนะแนวทางอาชีพใหแข็งแกรงขึ้น
โดยเริ่มตั้งแตโรงเรียนมัธยม
ศึกษาตอนตนขึ้นไป ขณะเดียวกันโรงเรียนและศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ศูนยฝก อบรมอาชีพ และอุตสาหกรรมตาง ๆ ก็ควรจะ รวมมือกันจัดตั้งระบบ
การทํางานรวมกัน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาใหสอดคลองเหมาะสม
กับความพิการประเภทตาง ๆ ตลอดจนจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาที่หลากหลาย
ใหกบั ผูด อ ยโอกาส
- ควรใหความสําคัญกับการจัดทําหลักสูตรที่หลากหลายสําหรับ
ผูถูกคุมขังอยูในทัณฑสถานและสถานคุมความประพฤติตาง ๆ อีกทั้งควรจะ
ขยายหลักสูตร อาชีวศึกษาใหครอบคลุมนักเรียนที่ออกเรียนกลางคัน เพื่อ
ชวยใหพวกเขาสามารถเลี้ยงตัวไดทางเศรษฐกิจ
การขยายหลักสูตรอาชีวศึกษาสําหรับผูใหญ ควรขยายการ
อาชีวศึกษาใหครอบคลุมไมแตเฉพาะผูใหญที่กําลังทํางานอยูในภาคอุตสาห
กรรมเทานั้น แตควรจัดบริการใหทั่วถึงผูใหญที่มีการศึกษาในระดับตํ่าดวย
! เราจําเปนตองใหการสนับสนุนการจัดหลักสูตรพิเศษในโรง
เรียนอาชีวศึกษา เพื่อสงเสริมใหผูคนในชุมชนสามารถเขามาเพิ่มพูนคุณวุฒิ
ในทักษะตาง ๆ กันได นอกจากนี้ควรจัดหลักสูตรสั้นๆ ซึ่งมีการมอบวุฒิบัตร
เปนกิจจะลักษณะตามศูนยฝกอบรมวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ และสถาบัน
การศึกษาเฉพาะทางควบคูกันไปดวย การอาชีวศึกษาทัง้ ในศูนยฝก อบรมวิชา

ชีพและในมหาวิทยาลัยวิชาชีพทีโ่ ยงใยกับภาคอุตสาหกรรม ควรจะไดรับการ
ประเมินและเชื่อมโยงเขากับระบบธนาคารหนวยกิต
ศักย
การสรางเสริมหลักสูตรอาชีวศึกษาสําหรับกองทัพ
ภาพทางวิชาชีพของผูท จี่ บหลักสูตรอาชีวศึกษาในชวงทีเ่ ขารับราชการทหารควร
ไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
- คุณวุฒิดานอาชีวศึกษา ซึ่งไดรับจากสถาบันเทคโนโลยีชั้นนํา
ของกองทัพนีค้ วรจะไดรบั การประเมินและเชือ่ มโยงเขากับหลักสูตรของสถาบัน
อุดมศึกษาของพลเรือนโดยผานระบบธนาคารหนวยกิต
- สถาบันเทคโนโลยีของทหารที่ไดรับการประเมินและไดรับการ
ยอมรับแลว จะไดรับการเชื่อมโยงเขากับระบบธนาคารหนวยกิตทันที
- ทหารประจําการจะมีโอกาสมากขึน้ ในการเพิม่ พูนคุณวุฒใิ หกบั ตน
เอง ศักยภาพและทักษะในวิชาชีพของทหารประจําการจะไดรับการพัฒนาโดย
การจัดสง
เขาไปประจําการในหนวยงานทีส่ อดคลองกับความสามารถและ
ความสนใจของแตละคน
- ทหารประจําการทีก่ ําลังจะถูกเปลี่ยนสถานภาพเปนทหารกอง
หนุนจะไดรับโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพในระยะยาวได ณ สถาบันฝกอบ
รมอาชีวศึกษาของรัฐ
การศึกษาในระบบเรียนรูต วั ตอตัวไดรบั การยอมรับวาเปนรูป
นักเรียนสามารถเขารับการศึกษาใน
แบบหนึ่งของการศึกษาเลาเรียน
สาขาวิชาศิลปพื้นเมือง และสาขาเฉพาะทางอื่นๆ ไดโดยผานระบบการเรียน
ตัวตอตัวจากวิทยากร ทั้งนี้จะไดการยอมรับใหเปนรูปแบบหนึ่งของการเลา
เรียน (การถายทอดความรูและทักษะอยาง ใกลชดิ ภายใตการดูแลของ
วิทยากรที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนทรัพยากรมนุษยทางดานวัฒนธรรม)
- หนาทีใ่ นการตีตราใหการยอมรับระบบเรียนรูต วั ตอตัวในฐานะรูป
แบบหนึ่งของการเรียนรูตกอยูกับศูนยพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผล

- ศูนย 3 จะเปนผูว างมาตรฐานในการใหการยอมรับการศึกษาใน
ระบบ
ดังกลาวโดยผลการประเมินจะอิงอยูก บั ขอเสนอแนะของวิทยากร
การสงเสริมอุตสาหกรรมทางการศึกษาและการฝกอบรม
กระทําได ดังนี้ :สงเสริมการศึกษาที่รัฐมิใชผูลงทุน
กระตุนใหนวัตกรรมที่เกิด
จากสถาบันฝกอบรมวิชาชีพแผขยายเขาไปมีอิทธิพลตอสถาบันของรัฐดวย
ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมการศึกษาและฝกอบรมเพื่อใหการอาชีวศึกษา
ของรัฐมีความเหมาะสมกับ ยุคสมัยและสถานการณ
! แตงตัง
้ สถาบันเทคโนโลยีทมี่ คี วามเปนเลิศใหเปน “สถาบันเชีย่ ว
ชาญ เฉพาะทาง” ทําหนาที่ใหความชวยเหลือสถาบันการศึกษาของเอกชนให
ไดรับการยอมรับจากสาธารณชนเพื่อเปนการรับมือกับการปลอยเสรีตลาดการ
ศึกษา
! สนับสนุนอุตสาหกรรมใหบริการการศึกษาเฉพาะทาง ซึง
่ รวม
วัสดุและสื่อการศึกษาเขาไวดวย เพื่อใหแขงขันไดในระดับสากล
!
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการศึกษาและจัดฝกอบรม
อยางรอบดานโดยการออก “กฎหมายวาดวยการพัฒนาความรูและอุตสาห
กรรมทรัพยากรมนุษย”
ระบบการมอบวุ ฒิ บั ต รรั บ รองความสามารถทางวิ ช าชี พ
การจัดระบบการออกวุฒิบัตรรับรองความสามารถทางวิชาชีพนั้นจะตองทําที
ละขัน้ ตอน
เพื่อใหมีการประเมินและยอมรับผลสัมฤทธิ์พื้นฐานทางอาชีพ
อยางเปนทางการไดโดยไรซง่ึ อคติใดๆ ระบบนี้ตางจากระบบการออกวุฒิบัตร
อืน่ ๆ เนือ่ งจากมุง ทีจ่ ะออกเอกสารทีน่ า เชือ่ ถือใหแกปจ เจกชนไวเปนฐานในการ
สรางเสนทางในสายอาชีพของตน
- “สถาบันพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ” ซึง่ จะไดรบั การจัดตัง้ ขึน้
ในอนาคตอันใกลจะทําหนาที่ใหคาชี
ํ ้แนะ ขณะทีอ่ งคกรเอกชนทีไ่ ดรบั การยอม
รับจะเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานนี้

- ระบบการออกวุฒิบัตรรับรองความสามารถทางวิชาชีพนี้จะมุง
สรางทักษะทัว่ ไปพืน้ ฐานซึง่ จําเปนสําหรับการงานทุกอาชีพ อาทิ ภาษา สถิติ
เศรษฐศาสตร ธุรกิจ วัฒนธรรม และการแกไขปญหาความขัดแยง
- ระบบการกําหนดมาตรฐานการยอมรับ การจัดลําดับความ
สามารถและการแยกประเภทจะกระทําใหสอดคลองกับคุณลักษณะจําเพาะของ
ทักษะในแตละสาขา
- ระบบการออกวุฒบิ ตั รนีจ้ ะถูกเชือ่ มโยงเขากับระบบการมอบวุฒิ
บัตรทางเทคโนโลยีอนื่ ๆ เพือ่ ใชเปนเอกสารสนับสนุนนักศึกษาทีแ่ สวงหางานทํา
ระบบขอมูลทางการศึกษา จะตองมีการศึกษาขอมูลเพือ่ จัดทําและ
นําระบบขอมูลการศึกษามาใช ระบบนีจ้ ะบันทึกขอมูลทางการศึกษา ปริญญา
คุณวุฒิ
และประสบการณในการทํางานของปจเจกชนโดยละเอียดแลวจัดเก็บ
รักษาเอาไว จากนัน้ ก็มกี ารออกประกาศนียบัตรรับรองใหเพือ่ สงเสริมการศึกษา
ตลอดชีพ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกลุม ผู ทํางาน ขอมูลทางการศึกษา คือ บันทึก
ขอมูลทางการศึกษาของผูเ รียนทัง้ หลายทัง้ ปวงที่ ครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ
ทีไ่ ดรบั หลังจากทีจ่ บการศึกษาจากโรงเรียนออกมาแลว

1.6 การปฏิรปู ระบบการมอบวุฒบิ ตั รทางการศึกษา
การปฏิรปู ระบบการวุฒบิ ตั ร ระบบการออกวุฒบิ ตั รจะไดรบั การ
ปฏิรปู เพือ่ มุง ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของทรัพยากรมนุษยทขี่ ยาย
ตัวขึน้ โดยการเสริมสรางโยงใยใหเขมแข็งขึน้ ระหวางการศึกษากับตลาดแรงงาน
ผนวกกับการปรับปรุงมาตรฐานและ ทิศทางของการศึกษาเพือ่ อาชีพไปพรอมๆ
กัน เชือ่ วามาตรการนีจ้ ะ :-

เปนหนทางนําพาไปสูส งั คมแหงการเรียนรูแ ละฝกฝนทักษะตลอด
ชีพไดโดยการเสริมสรางความใกลชดิ ระหวางการศึกษาในโรงเรียนกับคุณวุฒทิ าง
วิชาชีพ
!

ชวยจัดสรางระบบการออกวุฒบิ ตั ร ซึง่ จะไดรบั การยอมรับทัว่ โลก
เพื่ อเป น การเตรี ย มการการสํ าหรั บ แลกเปลี่ ย นแรงงานอย า งเสรี ร ะหว า ง
ประเทศในยุคโลกาภิวัตน
!

ชวยชักจูงภาคอุตสาหกรรมใหเขามามีสว นรวมมากขึน้ ในการสราง
เสริมประสบการณในการทํางานและการฝกอบรม ณ สถานประกอบการใหแกผู
เรียน
!

ชวยเชือ่ มโยงระบบการมอบวุฒบิ ตั รรับรองความสามารถในวิชา
ชีพเขากับระบบการมอบวุฒบิ ตั รแหงชาติ
การเพิ่ ม บทบาทภาคเอกชนในการมอบวุ ฒิ บั ต รรั บ รอง
ทักษะในวิชาชีพ เมือ่ คํานึงถึงขอจํากัดของรัฐบาลในการจัดการระบบการมอบ
วุฒบิ ตั ร ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็ว ผนวกกับขอเท็จจริงทีว่ า ทักษะใหม ๆ
มักจะสูญสลายไปอยางรวดเร็ว เราก็ควรชักจูงองคกรเอกชนเขามารวมในการจัด
การเกีย่ วกับระบบการออกวุฒบิ ตั รดังกลาว
ระบบการออกวุฒบิ ตั รของรัฐและของเอกชนควรจะสงเสริมงานของ
กันและกันเพือ่ ควบคุมคุณภาพของการออกวุฒบิ ตั รวิชาชีพเอาไวใหได
- รัฐบาลจะเขาไปรับผิดชอบภารกิจการจัดการเรือ่ งการออกวุฒบิ ตั รใน
สาขาทีส่ าคั
ํ ญตอประชากรสวนใหญ รวมทัง้ สาขาทีจ่ ะสรางความยากลําบากหากให
องคกรเอกชนเขามาดูแล
- ระบบการมอบวุฒบิ ตั รแหงชาติ ควรจะหลีกเลีย่ งการเนน “ผูแ จก”
เปนหลักโดยหันไปใสใจ “ผูบ ริโภคแรงงาน” ใหมาก “ผูบ ริโภควุฒบิ ตั ร” เชน ภาค
อุตสาหกรรม จึงควรเขามารวมมีบทบาทในการวางมาตรฐานและการคัดเลือกผู
เขารับการฝกอบรมทีค่ วรคาแกการรับมอบวุฒบิ ตั รดังกลาว
!

- กลุม วิชาชีพทัง้ หลาย สมาคมวิชาชีพ รวมทัง้ ภาคอุตสาหกรรมควร
จัดวางระบบวัดผลของตนเอง อีกทัง้ จัดใหมกี ารมอบวุฒบิ ตั รทางเทคนิคในสาขา
เฉพาะทาง โดยผานระบบการมอบวุฒบิ ตั รของเอกชนทีไ่ ดรบั การยอมรับและได
ขยายตัวขึน้ อยางกวางขวางในทีส่ ดุ
การจัดระบบมอบวุฒบิ ตั รทางเทคนิคแหงชาติใหมคี วามเรียบ
งาย ยุคแหงความรูแ ละสารสนเทศสงผลใหเสนแบงประเภททักษะทางเทคนิคไม
คมชัดดังแตกอ น ดังนัน้ จึงควรมีการบูรณาการคุณวุฒหิ ลายประเภทเขาดวยกัน
และจัดระบบมอบวุฒบิ ตั รทางเทคนิคแหงชาติใหเรียบงายไมซาซ
ํ้ อนดวยการ :1) เปดโอกาสใหทกุ คนสมัครเขารับมอบวุฒบิ ตั รทางเทคนิคแหงชาติ
ไดโดยไมจากั
ํ ดระดับการศึกษา
2) สถานภาพในปจจุบนั ของ “ชางฝมอื เทคนิคระดับหัวหนา” จะยัง
คงเดิม แตสถานภาพของ “ชางฝมอื เทคนิคอันดับ 2” จะเปลีย่ นเปน “ชางฝมอื
เทคนิค”
3) สถานภาพของ “ชางฝมอื เทคนิคอันดับ 1” และผูช านาญการ
ํ
ทางเทคนิคอันดับ 2” จะเปลีย่ นเปน “ชางเทคนิคอุตสาหกรรม”
การเสริมสรางความเชือ่ มโยงระหวางอาชีวศึกษากับการออกวุฒิ
บัตร ความเกีย่ วพันระหวางหลักสูตรอาชีวศึกษากับกระบวนการจัดมอบวุฒบิ ตั ร
ควรจะไดรบั การสงเสริมใหมนั่ คงยิง่ กวาเดิมเพือ่ ขยายระบบการศึกษาภาคสนาม
ใหเกิดความเหมาะสมยิง่ ขึน้
- ในกรณีของชางฝมอื เทคนิค หากพวกเขาสําเร็จหลักสูตรจากโรง
เรียนอาชีวศึกษาและจากศูนยฝก อบรมวิชาชีพ ซึง่ ไดเขารับการประเมินและไดรบั
การยอมรับจากสถาบันพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพแลว พวกเขาก็จะไดรบั มอบ
วุฒบิ ตั รโดยทีไ่ มตอ งเขารับการทดสอบแตอยางใด
- ผูท ไี่ ดรบั มอบวุฒบิ ตั รเทคนิคแหงชาติจะไดรบั การเปรียบเทียบออก
มาเปนหนวยกิตสําหรับใชในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาที่ตนเขารับการ

ทดสอบกอนทีจ่ ะไดรบั วุฒบิ ตั ร เมือ่ สมัครเขาเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสาขา
ทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
1.7 ระบบสนับสนุนทางดานการเงินและการบริหาร
การทีจ่ ะใช
ระบบสนับสนุนทางดานการเงินและการบริหาร
ประโยชนจากทรัพยากรมนุษยและวัสดุทเี่ กีย่ วของกับวิชาชีพใหไดสงู สุดนัน้ จํา
เปนตองเปดโอกาสการ เขาเรียนสายอาชีวศึกษาใหกวางไกลยิง่ ขึน้ รวมทัง้ จัก
ตองจัดสรางระบบจัดการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพโดยการเพิ่มงบประมาณ
สนับสนุน การทีจ่ ะกระทําเชนนัน้ ไดรฐั บาลในสวนกลางจะตองปรับบทบาทและ
ขีดความสามารถใหมคี วามแข็งแกรงมากขึน้ ขณะเดียวกันก็ควรจะตองเพิม่ ความ
รับผิดชอบใหกบั รัฐบาลในสวนทองถิน่ ควบคูก นั ไป การจัดระบบการอาชีวศึกษา
เสียใหมนจี้ ะตองไดรบั แรงสนับสนุนจากกลุม นักวิชาชีพและกลุม ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะ
สาขาวิชาดวย
นอกจากนีย้ งั ควรเสริมการสนับสนุนใหผดู อ ยโอกาสไดรบั
คุณปู การจากการอาชีวศึกษา รวมทัง้ ควรหามาตรการในการดึงดูดชักจูงใหมกี ารลง
ทุนเพือ่ หลักสูตร ดังกลาวตามมาดวย
คณะกรรมการอิสระสําหรับสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลและ
ของสถาบันอาชีวศึกษาแหงชาติ จะมีการจัดตัง้ คณะกรรมการอิสระอยางเปน
ระบบในโรงเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยวิชาชีพ
วิทยาลัยวิชาชีพ และโรงเรียนอาชีวศึกษาเฉพาะทางที่อยูในสังกัดรัฐบาลรวม
ทั้งสถาบันอาชีวศึกษาแหงชาติทุกแหง
คาดวาพลังความคิดสรางสรรคใน
สถาบันอาชีวศึกษาจะงอกงามขึน้ พรอม ๆ กับคุณภาพที่สูงขึ้นจากความรวม
มือรวมใจและการแขงขันระหวางสถาบันอาชีวศึกษาดวยกัน
- นอกเหนือไปจากเงินสนับสนุนปกติใหแกคณะกรรมการอิสระ
ของสถาบันอาชีวศึกษาแลวก็ยังจะมีการจัดสรรเงินชวยเหลือพิเศษซึ่งอิงอยู
กับผลที่ไดจากการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรอาชีวศึกษาทั้งหลายดวย

- รัฐบาลในสวนกลางจะมอบเงินสนับสนุนโดยตรงใหแกสถาบัน
อาชีวศึกษาของเอกชนพรอมกันนี้ก็จะกระตุนใหรัฐบาลสวนทองถิ่นและภาค
อุตสาหกรรมหยิบยื่นความชวยเหลือใหอีกโสตหนึ่งดวย
- โรงเรียนอาชีวศึกษาจะตองเสริมบทบาทของสภาโรงเรียนใหแข็ง
แกรงยิง่ ขึน้ และจะตองดึงบุคลากรจากบริษทั หางรานตางๆ เขามามีสว นรวมให
มากขึน้ ดวย
กระบวนการประเมินผลการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
อยางเปนระบบ ในการกระตุนใหเกิดการแขงขันระหวางสถาบันอาชีวศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรทัง้ มวลนัน้
จําเปนตองมีการเชือ่ มโยงผล
การประเมินสถานศึกษาเขากับการใหเงินอุดหนุนอยางเปนระบบ
หัวหนา
การเสริมบทบาทรัฐบาลสวนภูมิภาคใหเขมแข็ง
สวนราชการในระดับจังหวัดจะมีบทบาทเปนศูนยกลางการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมภายในภูมภิ าคของตน
หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดจะเปนผูกํากับดูแลคณะ
กรรมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมรวมกับหัวหนาองคกรทางเศรษฐกิจ
ของทองถิน่ เพือ่ ปรับปรุงเครือ่ งไมเครือ่ งมือใหมคี วามทันสมัย รวมทั้งจัดวาง
แผนการลงทุนสําหรับการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมภายในภูมิภาคดวย ใน
การทบทวนกฎหมายพัฒนาการศึกษาดานอุตสาหกรรมเพื่อบูรณาการเขากับ
กฎหมายสงเสริมการอาชีวศึกษานั้น จะตองมีการเปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ สภา
การศึกษาอุตสากรรม มาเปน สภาอาชีวศึกษาและการฝกอบรม ให
สอดคลองกันดวย
- สภาฯ จะใหการสนับสนุนอยางแข็งขัน
เพือ่ ใหมกี ารใช
อุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวกและทรัพยากรมนุษยรวมกันระหวางภาค
อุตสาหกรรมกับสถาบันอาชีวศึกษาและการฝกอบรม

- สภาอาชีวศึกษาและการฝกอบรมจะประกอบดวยตัวแทนจากองคกร
อิสระใน ทองถิ่นภาคอุตสาหกรรม สหภาพแรงงาน และหนวยงานการศึกษา
ทองถิน่
โดยมีหนาที่กระตุนใหเกิดการเชื่อมโยงและการรวมมือระหวางโรง
เรียนกับภาคอุตสาหกรรม
หัวหนาองคกรอิสระในทองถิ่นจะเขารวมในการประเมินผล
สถาบันอาชีวศึกษาและการฝกอบรมผานการดําเนินการของสภาฯ
- รัฐบาลสวนกลางจะเชือ่ มโยงการชวยเหลือเขากับผลการลงทุนจาก
หัวหนาองคกรอิสระสวนทองถิ่น รวมทั้งจะพยายามโนมนาวใหองคกรอิสระ
สวนทองถิ่นเขามามีบทบาทในการลงทุนเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีวศึกษาอยาง
ขันแข็ง
บทบาทใหมของรัฐบาลกลาง ปญหาตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ
ระบบการ สนับสนุนการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมที่แบงแยกจากกันอยาง
เขมงวดจะไดรับการแกไข นอกจากนี้ก็จะมีการทุมเทความพยายามดําเนิน
การตามแนวโนมทั่วโลกในการบูรณาการการศึกษาใหเขากับการทํางานของ
ตลาดแรงงานเพื่อตอบรับสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีพ
และการใหความ
สําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ทวีเพิ่มขึ้น ทุกขณะ
- งานปฏิรปู แรกของกระทรวงศึกษาธิการ คือ จะมุง สงเสริมอาชีว
ศึกษาตลอดชีพและสรางเสริมความเชือ่ มโยงระหวางนโยบายวาดวยการจางงาน
และเศรษฐกิจของรัฐใหเขากับนโยบายวาดวยการศึกษาและการฝกอบรม
- กระทรวงศึกษาธิการจะตองจัดตั้งและดูแล “สภารางนโยบาย
อาชีวศึกษาและการฝกอบรม” ใหเปนองคกรทางกฎหมายซึ่งมีหนาที่ประเมิน
มาตรฐานของนโยบายอาชีวศึกษาและการฝกอบรมของชาติ
!
สมาชิกสภาฯ ประกอบดวย :- หัวหนาหนวยราชการอัน
ประกอบดวยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

ประเด็นที่จําเปนตองไดรับการทบทวน :- นโยบายพืน้ ฐาน
สําหรับอาชีวศึกษาและการฝกอบรม ซึง่ นําเสนอโดย “สถาบันพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาชีพ”
และนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานในการออกวุฒิบัตรวิชาชีพ
เปนตน แนวทางในการกําหนดภาระหนาที่และการจัดการสภาฯ ดังกลาวจะ
ไดรับการระบุไวภายใตกฎหมายสงเสริมการอาชีวศึกษา
การจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ จุดมุงหมาย
ของการจัดตัง้ ไดแก
1) เพิ่มระดับของความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและความเปนเอก
เทศของนโยบายอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
2) ดูแลนโยบายที่เกี่ยวของใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3) สรางความมั่นใจศรัทธาในนโยบายดังกลาวใหกับรัฐบาลได
อยางตอเนือ่ ง
! คุณลักษณะ : สถาบันฯ จะไดรับการจัดตั้งและจัดการโดย
ความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน
! การจัดตั้ง : คณะกรรมการบริหารจะประกอบดวยเจาหนาที่
จากกระทรวงที่เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาและแรงงาน
สวนขาราชการและ ผูเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนจะเขารวมเปนองคกรสมทบ
! ภารกิจ : สถาบันฯ จะตองทําหนาที่ตาง ๆ ดังนี้
1) ทําการวิจัยและพัฒนานโยบายพื้นฐานวาดวยการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรม
2) พัฒนาแผนการเรียนและหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝกอบ
รม
3) ประเมินผลใหการรับรองและพัฒนาระบบการออกวุฒิบัตรที่
แสดง ศักยภาพทางวิชาชีพ
4) เผยแพรสารสนเทศ ทําการวิจัยและพัฒนานโยบายวาดวย
มาตรฐานของระบบการมอบวุฒิบัตร
!

5) ประเมินผลสถาบันกับหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
รวมทั้งจัด พิมพผลการประเมินและการรับรองระบบการมอบวุฒิบัตรของเอก
ชน
! การจัดการ : สถาบันฯ จะปฏิบัติภารกิจในสวนที่สําคัญที่สุด
รวมกับองคกรเอกชนทีไ่ ดรบั การยกยองเปนอยางสูงจากสังคม
สภาราง
นโยบายวาดวยการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมจะเปนผูกําหนดมาตรฐาน
ของคุณวุฒิทางเทคนิคในระดับชาติ รวมทัง้ เชือ่ มโยงความตองการของภาคอุต
สาหกรรมเขากับหลักสูตรของสถาบัน อาชีวศึกษาและฝกอบรม
การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพ รัฐจะสนับสนุนใหมีการจัด
ตัง้ บัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพขึน้ มา เพือ่ เพิม่ ปริมาณผูเ ชีย่ วชาญในเรือ่ งตาง ๆ
ดังตอไปนี้ คือ ระบบการประเมินผลและการออกวุฒิบัตร การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและฝกอบรม รวมทั้งการศึกษาและฝกอบรม
การทบทวนกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับอาชีวศึกษาและการฝกอบ
รม การทบทวนตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของเปนสิ่งจําเปนเพราะจะชวยใหการ
ปฏิรูปการอาชีวศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและเปนระบบ
- ขอกฎหมายทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับระบบการออกวุฒบิ ตั รและการอาชีว
ศึกษาจะไดรับการระบุไวในกฎหมายพื้นฐานวาดวยการศึกษาในชวงที่มีการ
ปฏิรูปกฎหมายการศึกษาโดยรวม
- “กฎหมายพัฒนาการอาชีวศึกษา” จะไดรับการเปลี่ยนเปน
“กฎหมาย สงเสริมการอาชีวศึกษา” ซึ่งจะระบุขอกฎหมายเกี่ยวเนื่องที่จํา
เปนเอาไวทั้งหมด กฎหมายฉบับนี้จะกําหนดในเรื่องความเชื่อมโยงระหวาง
สถาบันอาชีวศึกษาและการฝกอบรมเขากับการสนับสนุนทางดานการเงิน
- “กฎหมายการออกวุฒบิ ตั รทางเทคนิคแหงชาติ” จะไดรบั การแก
ไขใหกลายเปน “กฎหมายพื้นฐานในการออกวุฒิบัตร” ภายหลังจากทีไ่ ดผา น
สภารางนโยบายวาดวยการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมมาแลว กฎหมาย
ฉบับนี้จะระบุขอกฎหมายวาดวยการประเมินและการรับรองการออกวุฒิบัตร

รวมทั้งแนวทางในการจัดสรางและจัดการระบบการออกวุฒิบัตรขององคกรทั้ง
หลาย
การเพิ่มเงินอุดหนุนและผลประโยชนทางดานภาษีเกี่ยวกับ
การอาชีวศึกษา การลงทุนทางดานอาชีวศึกษาจะเพิ่มขึ้นเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาแรงงานของชาติและเพื่อเปนการเตรียมปจเจกชนใหพรอมรับมือกับยุค
สารสนเทศที่กาลั
ํ งจะมาถึง
- ในการจัดสรรงบประมาณการศึกษา ซึง่ จะมีมลู คารอยละ 5 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศนั้น จะใหความสําคัญในลําดับตน ๆ แกการ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาใหมีความทัน
สมัยยิง่ ขึน้
- เงินอุดหนุนจากรัฐในสวนกลางสําหรับการอาชีวศึกษาจะไดรับ
การแบงปนไปตามสัดสวนที่สอดคลองกับ “กองทุนผสมผสาน” หรือ Matching
Fund ขององคกรอิสระสวนทองถิน่
- กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงการคาและพาณิชยจะรวมกันหาเงินเขากองทุนพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหไดถงึ หนึง่ ลานลานวอนภายในป 2000 กองทุนนี้จะเริ่มสะสมเงิน
จํานวน 250,000 ลานวอน ในแตละปโดยเริ่มจากป 1997 เปนตนไป เงินจาก
กองทุนนี้จะถูกนําไปชวยเหลือบุคคลที่ทํางานอยูในสถานประกอบการขนาด
เล็กและขนาดกลางทีธ่ รุ กิจดําเนินไปไดไมสูจะดีนัก รวมทั้งคนยากจนและผู
ดอยโอกาสใหสามารถเขารับการศึกษาวิชาชีพ จนไดรับวุฒิบัตร
- กองทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะใหความชวยเหลือผานระบบ
การใชคปู องการศึกษา โดยที่นักศึกษาจะใชคูปองจายคาเลาเรียน หลังจาก
นั้นโรงเรียนก็นําคูปองการศึกษาดังกลาวไปเบิกเงินคืนจากรัฐบาล
คาใชจา ยในสวนของคาเลาเรียนทัง้ ของเด็กและผูใ หญนน้ั
สามารถไปหักภาษีได นอกจากนีก้ ย็ งั จะจัดเสนอผลประโยชนทางดานการ

เงินและภาษีเปนพิเศษใหแกนักบริหารในอุตสาหกรรมกรมอาชีวศึกษาทั้งที่
เปนของรัฐและเอกชน
นโยบายสนับสนุนนักศึกษาฝกงานและครูอาจารย ณ สถาน
ประกอบการ จะตองใหการคุมครองทางกฎหมายแกปจเจกชนที่เกี่ยวของ
ขณะที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามอยูในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการ
ฝกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษาและครูผูสอน ณ สถานประกอบการใหแพรหลาย
ไปทัว่ ทุกภูมภิ าค
- นักเรียนที่กําลังฝกภาคสนาม ณ สถานประกอบการการจะมี
สิทธิไดรบั การปกปองคุม ครองภายใต “กฏหมายชดเชยสินไหมประกันภัยใน
กรณีประสบอุบัติเหตุในภาคอุตสาหกรรม
- องคกรภาคธุรกิจสามารถนําคาใชจา ยทีเ่ กิดจากการจัดฝกอบ
รมภาคสนามใหแกนักศึกษาและวิทยากรไปหักภาษีได
- ควรมีการพัฒนาอนุสัญญาที่มีมาตรฐานขึ้นมาเพื่อกําหนดขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการปกปองคุมครองสถานภาพทางกฎหมายของผูรับ
การฝกอบรมและวิทยากรผูทําการฝกอบรม

2. การปฏิรูปหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียน
จวบจนกระทัง่ ถึงปจจุบนั การศึกษาทัง้ ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาไดหลอหลอมปจเจกชนใหกลายมาเปนบุคคลทีม่ มี าตรฐานเหมือน ๆ
กันในลักษณะทีไ่ รคณ
ุ ลักษณะความเปนตัวของตัวเอง และผลิตปญญาชนทีไ่ รซง่ึ
พลังความคิดสรางสรรค ทัง้ นีม้ สี าเหตุมาจากการทีร่ ะบบการศึกษาเนนยําความ
้
สําคัญไปทีก่ ารรับนักศึกษาเขาเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะยัดเยียด
วิชาความรู โดยอิงการทองจําความรูพ นื้ ๆ และการทดสอบทีใ่ ชมาตรฐานเดียว
กันหมด

- แทนทีก่ ารศึกษาจะเปนกระบวนการประสิทธิประสาทความรูใ ห
นักเรียนสามารถคนหาความหมายและความสุขในชีวติ ไดดว ยตนเอง
แตการ
ศึกษาในโรงเรียนกลับ ยัดเยียดภาระอันหนักอึง้ ใหกบั นักเรียน ดวยเหตุนนี้ บั วัน
จํานวนนักเรียนทีแ่ สดงลักษณะทีไ่ รคณ
ุ ธรรมจึงยิง่ ทวีมากขึน้ ตามลําดับ
- ฉะนั้นหลักสูตรใหมจึงควรมุงบมเพาะคุณธรรมและองครวมใน
ตัว
นักเรียน รวมทัง้ ใหการยอมรับในความถนัดและความสามารถของพวก
เขา
โดยทีไ่ มละเลยการปลูกฝงความคิดสรางสรรคในการสะทอนคานิยมทาง
ภูมปิ ญ
 ญาทีม่ ปี ระโยชน และเปนตัวของตัวเองออกมาใหเห็นดวย การทีจ่ ะบรรลุ
จุดประสงคนไี้ ด จะตองมีการจัดรางหลักสูตรทีม่ นี กั เรียนเปนศูนยกลาง โดยทีน่ กั
เรียนจะสามารถเลือกเรียนในวิชาตาง ๆ ทีส่ อดคลองกับความถนัดและความสนใจ
ของตนไดอยางมีอสิ ระ
- หลักสูตรสวนบุคคลจะตองชวยใหนกั เรียนสามารถศึกษาเลา
เรียนได
สอดคลองกับความสามารถทีช่ า /เร็วของตนเอง การปรับปรุงทักษะ
ทางดานคอมพิวเตอร ภาษาตางประเทศและความเขาใจในวัฒนธรรมอืน่ ๆ ใหดี
ยิง่ ขึน้ นับเปนประเด็นสําคัญ
หากเราจะตองเขาไปยืนบนเวทีแขงขันในยุคสาร
สนเทศและกระแสโลกาภิวตั น โรงเรียนควรจะมีเสรีภาพในการตัดสินใจดวยตนเอง
ในเรือ่ งหลักสูตรและการบริหารเพือ่ รักษาคุณลักษณะของโรงเรียนและเพือ่ สงเสริม
ใหเกิดความหลากหลายขึน้ ในวงการการศึกษา
2.1 หลักสูตรของโรงเรียนในรูปโฉมใหม
การจัดสรางหลักสูตรพืน้ ฐานสําหรับปวงชน เพือ่ เปนการตอบ
สนองอุปสรรคของสังคมสารสนเทศและความรู ระยะเวลาของหลักสูตรพืน้ ฐาน
สําหรับปวงชนจะกินเวลา 10 ป โดยเริม่ ตัง้ แตประถมศึกษาปที่ 1 ไปจนถึงปแรก
ของมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชวงเวลานี้ หลักสูตรตอเนือ่ งจะตองอิงอยูก บั มโน
ทัศนของระบบการจัดการศึกษาตามระดับชัน้ อยาง
เครงครัด (โปรดดูตาราง
หลักสูตรใหมของประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

- ระบบของหลักสูตรพืน้ ฐานนีจ้ ะถูกแบงออกเปน 3 สวน คือ วิชา
บังคับ กิจกรรมนอกหลักสูตร และชัว่ โมงวิชาเลือกอิสระ
- ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 จะมี 5 วิชา คือ ชีวติ ทีม่ รี ะเบียบวินยั
ภาษาเกาหลี คณิตศาสตร ชีวติ ทีช่ าญฉลาด และชีวติ ทีพ่ งึ ประสงค
- จากชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 ไปจนถึงปแรกในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจะตองเรียนวิชาบังคับ 10 วิชา ไดแก ชีวติ ทีม่ รี ะเบียบวินยั ศีลธรรม
ศึกษา (เมือ่ ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเปลีย่ นเปนวิชาจริยศึกษา) ภาษา
เกาหลี คณิตศาสตร สังคมศึกษา (ประวัตศิ าสตรเกาหลี สังคมศึกษาทัว่ ไป
ภูมศิ าสตร และประวัตศิ าสตรโลก เปนตน) วิทยาศาสตร (ฟสกิ ส เคมี ชีว
วิทยา วิทยาศาสตรเกีย่ วกับโลก เปนตน) พลศึกษา ดนตรี ศิลปประยุกต
(เทคโนโลยีและคหกรรมศาสตร ตัง้ แตชนั้ มัธยมศึกษาตอนตน) และภาษาอังกฤษ
1) เนือ้ หาและวิธกี ารสอนศีลธรรมศึกษา ซึง่ เนนความรูท ฤษฎีมา
ตลอดในอดีตจะถูกแทนที่โดยการเรียนรูที่เกิดจากประสบการณที่ไดจากการ
ปฏิบตั จิ ริง ผนวกเขากับการอภิปรายถกเถียง ศีลธรรมควรจะไดรบั การบูรณาการ
เขาไปในทุกวิชา อีกทัง้ ควรทุม เทความพยายามอยางเต็มทีเ่ พือ่ ทําใหโรงเรียน
กลายเปนศูนยกลางของจริยศึกษา ทัง้ นีเ้ พราะใน บางครัง้ หลักสูตรในโรงเรียนก็
มีอทิ ธิพลอยางยิง่ ตอความเชือ่ เจตคติ และความรูส กึ นึกคิดในเรือ่ งจริยธรรมของ
นักเรียน
2) ศิลปะประยุกต (เทคโนโลยีและคหกรรมศาสตร) ซึง่ ครอบคลุม
การศึกษาทีเ่ กีย่ วของกับสารสนเทศ อาทิ ทักษะในการใชคอมพิวเตอร วิทยา
ศาสตร และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร และอุตสาหกรรมศาสตร ควรจะไดรบั การ
สอนอยางเปนระบบตัง้ แตชนั้ ประถมศึกษาปที่ 3 ไปจนถึงชัน้ ปที่ 1 ในระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ศิลปะประยุกตจะแบงยอยออกไปไดหลายสาขา (ไดแก ชาง
ไม การออกแบบ เครื่องจักรกล การทําอาหาร หัตถศึกษา คหกรรม การประมง
การทําสวน อิเล็กทรอนิกส เปนตน) หลังจากไดพจิ ารณาคุณลักษณะและความ

ตองการของชุมชนในทองถิน่ และความสนใจกับความถนัดของนักเรียนอยางรอบ
คอบแลว แตละโรงเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาทีจ่ ะเปดสอนไดเอง
3) ตัง้ แตระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนตนไป จะมีการเชือ่ มโยง
ประวัตศิ าสตรเกาหลีเขากับประวัตศิ าสตรโลก โดยสอนเปนวิชาหนึง่ ในกลุม วิชา
สังคมศึกษา
4) ตัวอักษรแบบจีนอาจจะเปดสอนไดแมในระดับประถมศึกษาหาก
ครูผสู อนและโรงเรียนมีความพรอมเพียงพอ
5) ในโรงเรียนประถมศึกษา การจัดชัว่ โมงวิชาเลือกอิสระจะเปนไป
ตามความพรอมของครูหรือของโรงเรียน สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลาย วิชาเลือกอิสระนับเปนองคประกอบทีส่ าคั
ํ ญของการจัดหลักสูตรในแต
ละโรงเรียน ทัง้ นีอ้ าจใชชว่ั โมง ดังกลาวเพือ่ สอนเสริม จัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
(การอภิปราย การอาน การศึกษาคนควา ทัศนศึกษาการเสนอผลงาน กิจกรรม
อาสาสมัคร กิจกรรมฝกอบรมการทํางานเปนกลุม เปนตน) นอกจากนีก้ อ็ าจจะใช
ชัว่ โมงดังกลาวใหนกั เรียนไดเลือกเรียนโดยอิสระจากวิชาใหมๆ ซึง่ มิใชวชิ าบังคับ
อาทิ ภาษาตางประเทศ สิง่ แวดลอมศึกษา ตัวอักษรจีน ตัวอักษรจีนโบราณ ความ
เขาใจอันดีระหวางชาติ วิธกี ารศึกษาหาความรู การเรียนรูด ว ยตนเอง เปนตน
6)
ในการปรับชั่วโมงสอนในระดับประถมศึกษาใหเหมือนกับ
ประเทศพัฒนาทัง้ หลายนัน้ ชัว่ โมงเรียนในโรงเรียนโดยเฉลีย่ ตออาทิตย สําหรับ
ชัน้ ประถมปที่ 1 และ 2 จะตองเพิม่ ขึน้ เปน 27 สวน ชัน้ ประถมปที่ 3 ถึงปที่ 6
จะมีการเพิม่ ชัว่ โมงสอนในวิชาภาษาอังกฤษซึง่ เปนวิชาใหม และถาเปนไปไดครูผู
สอนวิชาภาษาอังกฤษก็ควรจะเปนครูทจี่ บเอกวิชาภาษาอังกฤษโดยตรง
7) กระทรวงศึกษาธิการจะปรับลดชัว่ โมงการสอนในแตละสัปดาหลง
ยกเวนวิชาภาษาเกาหลี เพือ่ ใหมเี วลาเหลือวางไวประมาณ 2-3 ชัว่ โมงตอสัปดาห
เพือ่ ใหโรงเรียนสามารถใชเวลานีเ้ ลือกสอนวิชาอืน่ ใดก็ได

ตารางหลักสูตรใหมของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ป
ระดับ

1

2

8

8

อนุบาล
ศีลธรรมศึกษา
ภาษาเกาหลี

การแสดงออก

คณิตศาสตร

ทางดาน

สังคมศึกษา

รางกาย
สังคม

วิทยาศาสตร

อารมณ
และภาษา

3

4
5
ประถมศึกษา
ชีวติ ทีม่ รี ะเบียบวินยั
7
7
6

6

7

8
มัธยมตน

9

10

6

5

5

5

5

11
12
มัธยมปลาย

ชีวติ ที่
ชาญฉลาด
ชีวติ ที่
พึงประสงค

วิชา
เลือก

พลศึกษา

วิชา

ดนตรี
วิจิตรศิลป
ศิลปะประยุกต

!

!

อังกฤษ

!
1

!
1

1

2

918
(27)

1,020
(30)

1,054
(31)

กิจกรรมนอก
หลักสูตร

ชั่วโมงเลือก
อิสระ
ชัว่ โมงรวม
ตอป

เทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร

3
810
(27)

880
(27)

2

2

2

2

1,122
(33)

1,122
(33)

1,156
(34)

1,156
(34)

4

2

2

1,156
(34)

1,224
(36)

3

3
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* จํานวนในวงเล็บระบุจํานวนเฉลี่ยชั่วโมงสอนในแตละสัปดาห
(ในกรณีของชัน้ ปท่ี 2 และ 3 ในระดับมัธยมปลาย 1 คาบ เทากับการสอน 50
นาทีตอสัปดาหตอ 1 ภาคการศึกษา)
* กระทรวงศึกษาธิการจะเปนผูกําหนดชัว่ โมงเฉลีย่ ของการ
สอนในแตละสัปดาหของแตละวิชาลงในตารางสวนทีย่ งั วางอยู ชั่วโมงรวมใน
แตละสัปดาหของการสอนวิชาตางๆ กิจกรรมนอกหลักสูตร รวมทั้งชั่วโมง
วิชาเลือกอิสระสําหรับแตละระดับชั้น จะตองนอยกวาชัว่ โมงเฉลีย่ ในแตละ
สัปดาหของแตละชั้นเรียนถึง 2 - 3 ชั่วโมง โดยที่โรงเรียนสามารถนําชัว่ โมงที่
เจียดเอาไวนําไปใชสอนพิเศษเพิ่มเติมที่อิงความสมัครใจของนักเรียนเองก็ได

(144 คาบ)

* จากจํานวน 880 ชั่วโมงของชั้นประถมศึกษาปที่ 1
อาจจะมีการนําเวลา 70 ชั่วโมงไปใชจัดกิจกรรมที่มุงชวยใหเด็กนักเรียน
สามารถปรับตัวใหเขากับการใชชีวิตในโรงเรียน (เดือนมีนาคม)
การจัดหลักสูตรที่เลือกแผนการเรียนไดในระดับมัธยม
ศึกษา ตอนปลายสายสามัญ หลักสูตรในชัน้ ปที่ 2 และ 3 ในระดับมัธยม
ปลายสายสามัญจะมี
พืน้ ฐานอยูบนแผนการเรียนที่ผูเรียนเปนผูเลือกใหมี
ความสอดคลองกับความสามารถ
ความสนใจและแผนการงานอาชีพใน
อนาคต ฉะนั้นแผนการเรียนแบบเกาที่ใชมาจนถึงปจจุบันซึ่งแบงเนื้อหาแยก
ออกเปนแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร สายมนุษยศาสตร สายศิลปศึกษา
สายพลศึกษา และสายอาชีวศึกษา จะถูกยกเลิก โดยจะนําแผนการเรียนใน
แบบสวนบุคคลคือ แผนการเรียนที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลมีความหลากหลาย
มาใชแทน ตอไปนี้คือรายการสาขาวิชาเลือกสําหรับนักเรียนชั้นปที่ 2 และ 3
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ภาษา (ภาษาเกาหลี I, II, III, IV เรียงความ พรรณาโวหาร
ตัวอักษรจีนโบราณ I, II วรรณคดีเกาหลี วรรณกรรมรวมสมัยเกาหลี I, II
วรรณกรรมโลก I, II เปนตน
2) คณิตศาสตร (คณิตศาสตร I, II, III, IV คณิตศาสตร
ประยุกต คณิตศาสตรพื้นฐาน I, II เปนตน)
3) ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ I, II, III, IV ภาษาอังกฤษเพือ่
การสื่อสาร I, II ภาษาญีป่ นุ I, II ภาษาสเปน I, II ภาษารัสเซีย I, II ภาษา
อาหรับ I, II เปนตน)
4) วิทยาศาสตร (ฟสิกส I, II,III, IV เคมี I, II, III, IV ชีววิทยา
I, II, III, IV วิทยาศาสตรโลก I, II,III, IV นิเวศวิทยา I, II, III, IV ประวัติ
ศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน

5) มนุษยศาสตร (ประวัติศาสตรเกาหลี I, II ประวัติศาสตร I,
II
ประวัติศาสตรโลก I, II ประวัติศาสตรศิลปะ อารยธรรมโบราณ จริย
ศาสตร ปรัชญา ตรรกและการคิดดวยเหตุและผล คอมพิวเตอร ศาสนา
เปนตน)
6) สังคมศึกษา (ภูมศิ าสตรเกาหลี I, II ภูมิศาสตรโลก I, II รัฐ
ศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมวิทยา ปรัชญา ครุศาสตร เปนตน)
7) เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (คหกรรมศาสตร I, II ทักษะ
การผลิต คอมพิวเตอรเบื้องตน ภาษาคอมพิวเตอร I, II การประมวลผลขอมูล
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การประมง ปาไม เปนตน)
8) วิจิตรศิลปและพลศึกษา (พลศึกษา I, II III การฝกวิชาทหาร
ดนตรี I, II วิจิตรศิลป I, II เตนรํา การละคร อุปรากร เปนตน)
หลั ง จากที่ ไ ด ป รึ ก ษาหารื อ กั บ ผู  เ ชี่ ย วชาญในแต ล ะสายแล ว
กระทรวงศึกษาธิการจะเปนผูตัดสินเกี่ยวกับสาขาเฉพาะที่ควรเปดใหนักเรียน
เลือกเรียน รวมทั้งประเภทและระดับความยากงายของแตละวิชาดวย แตละ
วิชาจะแบงออกเปนหลายระดับตามความยากงายของเนื้อหา
เนื้อหาใน
ปจจุบันของแตละวิชาสามารถถูกแบงยอยออกเปนหลายรายวิชาที่มีความเปน
เอกเทศไดและในสวนนี้ผูเรียนที่เรียนวิชาที่อยูในขั้นสูงสามารถ
เก็บเกี่ยว
หนวยกิตสะสมไวใชในสถาบันศึกษาขั้นสูงตอไปในอนาคตได
ทัง้ โรงเรียน
และสํานังานการศึกษาในภูมิภาคควรจะรักษาคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียน
และชุมชนเอาไวใหได นอกจากนี้ยังสามารถเปดสอนวิชาเลือกตางๆ ทีไ่ มได
กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาในระดับชาติไดดวย
หลักสูตรสําหรับนักเรียนชั้นปที่ 2 และ 3 ในโรงเรียนมัธยม
ศึกษา
ตอนปลายสายสามัญควรจะมีทั้งวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกเสรี
อัตราสวนวิชาบังคับเลือกตอวิชาเลือกเสรีควรจะเปน 50:50 สํานักงานการ
ศึกษาสวนภูมิภาคควรจะกันรอยละ 30 ของจํานวนรวมชั่วโมงเรียนในชั้นปที่

2 และ 3 ไวสําหรับวิชาบังคับเลือก และอีกรอยละ 20 แตละโรงเรียนจะเปนผู
กําหนดเอง วิชาบังคับเลือกเหลานี้จะถูกแบงสัน
ปนสวนกันในหลาย ๆ
สาขาวิชาโดยที่นักเรียนจะสามารถเลือกเรียนในสาขาใด ๆ ก็ได สวนเวลา
เรียนทีเ่ หลืออีกรอยละ 50
นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนไดโดยเสรีให
สอดคลองกับความสามารถ ความสนใจ และแผนการทํามาหากินในอนาคต
ตั้งแตป 1996 เปนตนไป โรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาไดตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวจะสามารถแปลงสภาพวิชาบังคับและวิชาเลือกตามหลักสูตรที่ 6 ที่
ใชอยูใ นปจจุบนั ใหเปนวิชาเลือกของนักเรียนได
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา
โรงเรียน วิทยาศาสตรและโรงเรียนภาษาตางประเทศ ในกรณีของโรง
เรียนเฉพาะทางเหลานี้ โรงเรียนสามรถปรับชั่วโมงเรียนตอสัปดาหของแตละ
วิชาไดแตงตั้งแตนักเรียนชั้นปที่ 1 ไป ทั้งนี้เพื่อใหสามารถรักษาคุณสมบัติ
เฉพาะของโรงเรียนไวได ภายใตนโยบายดังกลาวจะมีการนําเสนอวิชาเลือก
เฉพาะทางมากมายในชัน้ ปท่ี 2 และ 3 เพือ่ ธํารงลักษณะพิเศษของโรงเรียน
เอาไว นอกจากนั้นโรงเรียนใดที่ปราถนาจะเปดสอนวิชาเลือก และแผนการ
เรียนในสายสามัญดวยก็สามารถกระทําได
- สํานักงานการศึกษาสวนภูมิภาคและ/หรือโรงเรียนจะเปนผู
กําหนดอัตราสวนระหวางวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรเฉพาะทางของโรงเรียนอาชีวศึกษาควรจะขยาย
จํานวนวิชาประยุกตใหมากขึ้น (เชน คณิตศาสตรประยุกต ฟสิกสประยุกต
เคมีประยุกต ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร) โดยมุง เชือ่ มโยงสาขาวิชาการเขา
กับอาชีวศึกษาเพื่อปรับปรุงความสามารถของปจเจกชนใหสามารถปรับตัวใด
สอดคลองกับโลกแหงการงาน
ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปอยางรวดเร็วได
หลักสูตรสําหรับโรงเรียนศิลปศึกษาและพลศึกษา หลัก
สูตรศิลปศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมตนและมัธยมปลายควรจะไดรับ
การปรับปรุงให สอดคลองกับหลักสูตรใหม ตั้งแตนักเรียนชั้นปที่ 1 ใน

ระดับมัธยมตนถึงป 1 ในระดับมัธยมปลาย อยางไรก็ดีแตละโรงเรียนควรจะ
มีอิสระในการจัดการในเรื่องแผนการเรียนที่เหมาะสมกับคุณลักษณะจําเพาะ
ของโรงเรียนเฉพาะทางเหลานีไ้ ดเอง หลักสูตรเฉพาะทางในปที่ 2 และ 3
ของระดับมัธยมปลายควรจะสอดคลองกับวิชาเลือกในสาขาศิลปศึกษาและพล
ศึกษาดวย ควรใหแตละโรงเรียนมีความเปนอิสระมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ทีโ่ รงเรียนจะ
ไดมเี สรีภาพในการจัดการหรือเลือกสรรหลักสูตรของตนเอง ไดอยางสะดวกใจ
2.2 หลักสูตรสวนบุคคลหรือหลักสูตรเฉพาะตัว
หลักสูตรสวนบุคคล จะตองมีการจัดหลักสูตรสวนบุคคลเพื่อ
ชวยใหปจเจกชนสามารถนําศักยภาพของตนเองมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการพัฒนา ตนเอง โดยที่บทเรียนตางๆ จะคํานึงถึงความแตกตางของแต
ละบุคคลในดานความสามารถ ความถนัด ความตองการ และความสนใจให
มากที่สุดเทาที่จะมากได
ประเภทของหลักสูตรสวนบุคคล มีดงั นี้
1) หลักสูตรสวนบุคคลที่อิงอยูกับระดับของเนื้อหา กรณีนี้มักจะ
ใชกับวิชาที่เนื้อหาไดรับการจัดลําดับมาอยางดี ซึง่ แบงออกเปนหลายๆ ระดับ
ดวยกัน
2) หลักสูตรสวนบุคคลในลักษณะเสริมและลงลึก หลักสูตรใน
ลักษณะนี้มักจะอิงเนื้อหาการเรียนรูพื้นฐาน

3) หลักสูตรสวนบุคคลที่ใหความสําคัญกับวิชาเลือก หลักสูตร
ประเภทนี้จะคํานึงถึงความหลากหลายของเนื้อหาและระดับของความยากงาย
เพื่อใหนักเรียนมี
ตัวเลือกมากขึ้น โดยการจัดทําวิชาเลือกทีห่ ลากหลาย
ซึง่ แบงแยกออกจากกันดวยการจัดระดับความยากงาย

หลักสูตรสวนบุคคลที่ใชการจัดระดับเปนเกณฑ หลักสูตรใน
ลักษณะนี้จะถูกจํากัดการใชอยูท ว่ี ชิ าภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร เปนอาทิ
แต ใ นระยะยาวเราจะขยายออกไปครอบคลุ ม วิ ช าภาษาเกาหลี แ ละวิ ท ยา
ศาสตรดวย ตัวอยางเชน เนื้อหาของคณิตศาสตรในชวงเวลา 10 ป ตั้งแตชั้น
ประถมปที่ 1 ไปจนถึงชัน้ ปท่ี 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นั้น จะสามารถ
แบงยอยออกไปได 15 ระดับ ในขณะที่การเรียนภาษาอังกฤษเปนเวลา 8 ป
จะมีการแบงเนื้อหาที่เรียนออกเปน 12 ระดับดวยกัน
- ตําราเรียนจะเปนไปในลักษณะจัดระดับเชนกัน โดยจะเขามา
แทนที่ตําราเรียนทีย่ ดึ โยงอยูก บั ระดับชัน้ เรียนดังทีเ่ ปนอยู สวนมาตรฐานใน
การประเมินผลการเรียนก็จะตองแตกตางกันไปในแตละระดับ
- ดังนัน้ เด็กทีเ่ รียนอยูช นั้ เดียวกันในโรงเรียนก็อาจจะเรียนวิชาเดียว
กันแตตางระดับกันก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถในวิชานี้ของแตละคน
ตัวอยางเชน นักเรียนที่มีความสามารถในระดับใกลเคียงกันสามารถเรียนดวย
กันเปนกลุมในชั้นเดียวกันได หรือไมก็นักเรียนที่ความสามารถใกลเคียงกัน
เรียนอยูใ นชัน้ เดียวกันก็อาจจะยาย
หองเรียนไดโดยเสรีเชนเดียวกับที่ถือ
ปฏิบัติกันในวิทยาลัย
- ไมวาจะเปนการสอนในลักษณะจัดกลุมตามระดับของเนื้อหา
วิชาหรือจัดตามระดับชั้นเรียนก็ตามจะตองกระทํ าแบบคอยเปนคอยไปตาม
การตัดสินใจของแตละโรงเรียนและสํานักงานการศึกษาสวนภูมภิ าค
- นักเรียนสามารถเลือกระดับที่เหมาะสมกับตนเองในแตละวิชา
ไดหลังจากที่ไดปรึกษากับครูประจําชัน้ ครูประจําวิชา และครูแนะแนวแลว
- จะตองมีการกําหนดระดับที่ตํ่าสุดในแตละวิชา ซึ่งนักเรียนจะ
ตองเรียนใหถึงระดับนั้นตลอดระยะเวลา 10 ปของการศึกษาพืน้ ฐานของปวง
ชน ตัวอยางเชน ในกรณีที่มีทั้งหมด 15 ระดับ ระดับตํ่าสุดที่นักเรียนทุกคน
ตองไปใหถงึ คือ ระดับ 10 นอกจากนี้ยังควรจัดแผนการเรียนเสริมพิเศษให
แกนักเรียนที่เรียนชาและลาหลังคนอื่น ๆ มากดวย สําหรับนักเรียนที่มีความ

โดดเดนและสามารถบรรจุระดับสูงสุดไดภายใน 10 ปกอ็ าจจะลงเรียนในวิชา
เลือกที่เกี่ยวของกับวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษไดในชั้นปที่ 2 และ 3
ในระดับมัธยมปลาย
หลักสูตรสวนบุคคลในลักษณะเสริมและลงลึก วิชาเรียนทุก
วิชาในชวงการศึกษาพืน้ ฐานของปวงชนยกเวนวิชาภาษาอังกฤษ
และ
คณิตศาสตร จะใชหลักสูตรสวนบุคคลในลักษณะเสริมและลงลึก
เชน ใน
กรณีของวิชาสังคมศึกษา เนื้อหาของ หลักสูตรพื้นฐานจะเหมาะสมกับนัก
เรียนในระดับกลางของแตละชัน้ เรียน โดยหลักสูตรประเภทนี้จะทําการสอน
เสริมใหแกนักเรียนที่เรียนชา สวนนักเรียนที่สมองไวปญญาเลิศก็จะเปนการ
สอนแบบลงลึกในเนื้อหา วิชาภาษาเกาหลีและวิทยาศาสตรจะถูกบรรจุอยูใน
หลักสูตรสวนบุคคลประเภทสอนเสริมและลงลึกจนกวาจะไดรับการเปลี่ยน
แปลงใหกลายเปนหลักสูตรที่จัดเนื้อหาตามระดับ
- เนื้อหาการสอนแบบลงลึกควรเปนเนื้อหาประเภทที่นําความคิด
รวบยอดหลัก ๆ ของเนื้อหาพื้นฐานมาประยุกต ขณะที่เนื้อหาของการสอน
เสริมนั้นมุงหมายชวยใหนักเรียนที่เรียนชาสามารถสรางความเขาใจในความ
คิดรวบยอดทีอ่ ยูใ นเนือ้ หาพืน้ ฐานไดชดั เจนขึน้ ซึง่ จะชวยลดอุปสรรคในการ
เรียนรูในขั้นสูงขึ้นใหเหลือนอยที่สุด
- การจัดหลักสูตรเสริมและลงลึกเชนนี้ อาจจะทําในลักษณะจัด
กลุมตาม ชั้นเรียนหรือจัดตามระดับของแตละวิชา เหมือนกับหลักสูตรสวน
บุคคลประภทจัดระดับเนื้อหาสาระก็ได
หลักสูตรที่อิงวิชาเลือก สําหรับนักเรียนในชั้นปที่ 2 และ 3 ใน
ระดับมัธยมปลายหลักสูตรที่อิงอยูกับวิชาเลือกเปนสําคัญจะชวยใหนักเรียน
สามารถเลือกเรียนวิชาตางๆ ทีส่ อดคลองกับแผนอาชีพการงานทีว่ างไวใน
อนาคต และขีดความสามารถของตนเองได ฉะนั้นโรงเรียนจะตองมีวิชาให

เลื อ กอย า งกว า งขวางมากหลายเพื่ อ สะท อ นความแตกต า งในด า นความ
สามารถและความสนใจของนักเรียนทั้งมวล
- ตัวอยางเชน ในวิชาภาษาเกาหลี ก็มวี ชิ าใหเลือก ดังนี้ คือ
ภาษาเกาหลี I, II, III, IV วรรณกรรมเกาหลีสมัยใหม I,II และ วรรณคดี
เกาหลี I,II วิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตรเบือ้ งตน I, II, คณิตศาสตร I,
II, III, IV คณิตศาสตรประยุกต วิชาวิทยาศาสตร :- ประวัติศาสตรวิทยา
ศาสตร ฟสิกส I, II, III, IV เคมี I, II, III, IV และชีววิทยา I, II, III, IV
หากวาโรงเรียนประสบปญหาอุปสรรคในการจัดหลักสูตรใน
ลักษณะนี้ สํานักงานการศึกษาสวนจังหวัดจะตองยืน่ มือเขามาชวยดวยการใช
ระบบครูหมุนเวียน ผนวกกับการนําการศึกษาทางไกลมาประยุกตใชและเปดสอน
วิชาเลือกทีห่ ลากหลายอยางความรวมมือระหวางหลายๆ โรงเรียน วิชาทีเ่ รียน
ผานการสอนทางไกลจะไดรบั การรับรองวาเปนหนวยกิตทีส่ มบูรณเชนกัน
ใน
กรณีทจี่ ดั เสนอวิชาเลือกโดยความรวมมือระหวางหลายโรงเรียน นักเรียนสามารถ
เลือกวิชาทีโ่ รงเรียนของตนไมไดเปดสอน แตไปเปดสอนในโรงเรียนอืน่ ได สําหรับ
บางรายวิชาอาจจะมีการเปดชัน้ เรียนในระดับสูงขึน้ ได รวมทัง้ อาจจะจัดแยกเปน
โรงเรียนแมเหล็กทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทางจนสามารถดึงดูดใหนกั เรียนจาก
โรงเรียนอืน่ ๆ มาเลือกเรียนในวิชานัน้ ๆ ก็ได
2.3 ทิศทางหลักสําหรับการพัฒนาหลักสูตรในแตละวิชา
หลักสูตรทีเ่ ปนแกนพืน้ ฐาน เราควรมองวาหลักสูตรซึง่ เปนแกนพืน้
ฐานนี้ คือ ระบบเดียวโดดๆ ดังนัน้ การสรางหลักสูตรสําหรับแตละชัน้ เรียนสําหรับ
แตละวิชาจะตองพัฒนามาจากแกนนีเ้ สมอไป รวมทัง้ หลักสูตรอนุบาลและหลัก
สูตรสําหรับนักเรียนมัธยมปลายในชัน้ ปที่ 2 และ 3 ก็ควรจะยึดโยงอยูก บั หลักสูตร
แกนพืน้ ฐานนีด้ ว ยเชนกัน

เปาหมายทีเ่ นนความสามารถกับการวางแนวทางในเรือ่ งเนือ้
หาใน รายละเอียดใหนอ ยทีส่ ดุ การทีจ่ ะสงเสริมใหปจ เจกชนสามารถเรียนรู
ไดดว ยตนเอง รวมทัง้ มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบไดสาเร็
ํ จนัน้ เรา
จะตองตัง้ เปาหมายของ แตละวิชาเอาไวทขี่ ดี ความสามารถของนักเรียนเปนสําคัญ
ขณะเดียวกันก็ควรจะลดคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาในรายละเอียดใหนอยที่สุด
ประเด็นนีส้ าคั
ํ ญมากเพราะการศึกษาไมควรจะสงผลใหเกิดการเรียนรูใ นลักษณะ
ถายทอดขอมูลไปสูน กั เรียนเพียงเทานัน้ ทัง้ นีท้ งั้ สํานักงานการศึกษาสวนภูมภิ าค
โรงเรียน และครูผสู อนควรเพิม่ บทบาทของตนในการเลือกใชสอื่ การเรียนการสอน
ซึง่ หมายรวมไปถึงตําราเรียนและตารางเรียนรวมทัง้ การนําวิธกี ารเรียนรูท ห่ี ลาก
หลายมาสอนดวย
การเนนความสําคัญของการอาน สํานักงานการศึกษาสวนภูมิ
ภาคกับโรงเรียนจะตองรวมกันรางรายชือ่ หนังสืออาน ซึง่ อาจจะนํามาใชในวิชา
ภาษาเกาหลีและวิชาอืน่ ๆ ไดดว ย โดยทีห่ นังสือวรรณกรรม (รวมวรรณกรรมตาง
ประเทศ) และหนังสืออืน่ ๆ จะตองครอบคลุมเนือ้ หาทีห่ ลากหลาย อาทิ สังคม
วิทยา มนุษยวิทยา และวิทยาศาสตร เปนตน
การสงเสริมการนําคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษา ในการราง
หลักสูตรสําหรับแตละวิชานัน้ ควรมีการนําคอมพิวเตอรมาใชเพือ่ หลีกเลีย่ งการ
เรียนการสอนทีม่ ตี าราเรี
ํ ยนเปนศูนยกลาง ศูนยสอื่ ประสมเพือ่ การศึกษาแหงชาติ
จะรวมมือรวมใจกับศูนยพฒ
ั นาหลักสูตรและการประเมินผลเพื่อพัฒนาซอฟแวร
ขึน้ มาใชประโยชนทางการศึกษาในโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังควรทุมเท
ความพยายามในการนําคอมพิวเตอร มาใชสอื่ สารในการเรียนการสอนวิชาตางๆ
รวมทัง้ ในการใหการบานดวย
การขยายสาขาศิลปศาสตร หลักสูตรศิลปะและการดนตรีในชวง
การศึกษาพืน้ ฐานของปวงชน ควรจะเปนการศึกษาศิลปะอยางรอบดานซึง่ ครอบ

คลุมการละคร อุปรากร และทัศนศิลป และควรจะบรรจุไวเปนวิชาเลือกเพือ่ การ
ศึกษาอยางลงลึกในชัน้ ปที่ 2 และ 3 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดวย
การปรับปรุงวิธกี ารวัดผล ในวิชาจริยศึกษา พลศึกษา ดนตรี
วิจติ รศิลป และศิลปะประยุกตนนั้ ตองการการทุม เททัง้ ในดานจิตใจ ความถนัด
และจริยธรรม ฉะนัน้ การวัดผลนักเรียนในวิชาเหลานี้ จึงควรออกมาในรูปของ
การบรรยายพัฒนาการของเด็กแตละคนแทนการใหคะแนนเปนเกรด A, B, C, D
และ F
2.4 การจัดสรรระบบสนับสนุนการศึกษา
การจัดทําโรงเรียนตัวอยาง การที่จะนําหลักสูตรใหมมาใชให
ประสบ ผลสําเร็จภายในป 2000 ไดนนั้ จะตองมีการคัดเลือกโรงเรียนจํานวน
หนึ่งมาจัดทําเปนโรงเรียนทดลองเพื่อคนหาปญหาในการนํ าไปใชจริงใหพบ
และแกไขใหไดเสียกอนที่จะนําไปขยายผลตอไปในวงกวาง
การปรับปรุงการทดสอบทางวิชาการกับการริเริ่มเกี่ยวกับ
วิชาเลือก การทดสอบความสามารถทางดานวิชาการที่ใชกันอยูในปจจุบันซึ่ง
ประเมินผลความสามารถทั่วไปทางวิชาการของเด็กนักเรียนในทุก ๆ วิชาใน
แบบบูรณาการ จะไดรับการปรับปรุงเพื่อใหการนําแผนการเรียนในลักษณะ
สวนบุคคลผนวกกับวิชาเลือกเสรีประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปาไว
ศูนย
พัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลจะเปนผูพัฒนาระบบใหมที่จะระบุประเภท
และระดับของวิชาที่จะตองไดรับการทดสอบ
รวมทั้งอนุญาตใหนักเรียน
สามารถเลือกวิชาที่ตนปรารถนาจะเขาทดสอบไดเองดวย ผลทีไ่ ดจากการ
ประเมิ น นี้ จ ะถู ก นํ าไปใช ใ นกระบวนการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข า เรี ย นต อ ใน
สถาบันอุดมศึกษาและจะถูกนําไปใชประกอบการพิจารณาในกรณีที่สมัครเขา
ทํางานดวย
การผอนคลายนโยบายวาดวยตําราเรียน จํานวนตําราเรียนที่
รัฐเปน ผูจัดทําจะตองลดลงใหเหลือนอยทีส่ ดุ ขณะที่จํานวนรายวิชาทีจ่ ะใช

หนังสือเรียนที่รัฐบาลใหการยอมรับและจํานวนหนังสือที่รัฐใหการตีตรายอม
รับก็จะตองเพิ่มขึ้นมากกวาเดิมอีกหลาย ๆ เทา
- หนังสือเรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งเกือบจะทั้งหมดจัดตี
พิ ม พ โ ดยกระทรวงศึกษาธิการจะไดรับการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป
เพื่อไปใชหนังสือที่รัฐใหการรับรองแทนเปาหมายในระยะยาวก็เพื่อผอนคลาย
ระเบียบการจัดพิมพตําราเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ตน
- สภาโรงเรียนจะมีอิสรภาพในการเลือกตําราเรียนมาใชในโรง
เรียนของตนทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันอยางเสรีอันจะกอใหเกิดการ
ปรับปรุงคุณภาพของตําราเรียนในทีส่ ดุ
การกําหนดราคาตําราเรียนก็จะอยูใ น
ระดับทีส่ มเหตุสมผลเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพหนังสือเรียนทั้งในดานคุณภาพของ
กระดาษ ภาพสี รวมทั้งเพิ่มจํานวนมากขึ้นดวย
นับตั้งแตป 2000 เปนตนไป รัฐจะแจกสวนหนึ่งของตําราเรียนเพือ่ ใชในการ
ศึกษาขั้น พืน้ ฐานของปวงชนโดยไมเสียคาใชจา ยแตอยางไร ทั้งนี้โรงเรียนจะ
เปนผูจัดเก็บดูแลรักษาและใหการเชายืมหนังสือเหลานี้แกนักเรียน
- ตํ าราเรียนทั้งปวงจะตองเลิกใชรูปแบบในการสรุปและจัด
ทํ ารายการขอมูลความรูพื้น ๆ เชนเดิม โดยหันมาเนนการเสนอเนื้อหาการ
เรียนรูที่สมบูรณแทน นอกจากนีย้ งั ตองมีการสงเสริมการจัดทําหนังสืออิเล็คทรอ
นิกสใหกวางขวางควบคูก นั ไปดวย
ความยืดหยุนในการใชครูกับการสรางเสริมการฝกอบรม
ครูประจําการ การนําหลักสูตรสวนบุคคลมาใช และการขยายวิชาเลือกให
กวางขวางกวาเดิมสงผลใหมีความจําเปนที่จะตองมีครูอาจารยที่มีความเชี่ยว
ชาญเฉพาะทางซึ่งมีความสามารถสอนไดหลายวิชาเปนจํานวนมาก การที่จะ
สรรหาครูผูมีความสามารถเหลานั้นไดกอนอื่นจะตองสรางเสริมระบบที่สราง

หลักประกันในความหลากหลายของบุคลากรผูสอนและการฝกอบรมครูประจํา
การใหแข็งแกรงขึ้น
- จะตองมีการนําระบบครูผสู อนทีห่ ลากหลายมาใชและขยายวง
ใหกวางขึ้น เพื่อครอบคลุม ครูหมุนเวียน ครูจดั จางตามสัญญา ครูที่ทําการ
สอนทฤษฎีและภาคสนามในเวลาเดียวกัน วิทยากรกิตติมศักดิ์ ตลอดจน
อาจารยสอนทั่วไป
- ในการจางและใหคาตอบแทนแกครูผูสอนนั้นจะพิจารณาครูผู
มีวุฒิบัตรหลาย ๆ ใบกอน
- จะมีการจางทีป่ รึกษามืออาชีพเขามาทําหนาที่ใหแนวทางแก
นักเรียนในการเลือกวิชาเรียน ชวยแกปญหาในการเรียน ตลอดจนชวยเลือก
หนทางในอนาคตที่จะกาวเดิน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ตน
ในการจางทีป่ รึกษามืออาชีพนีจ้ ะพิจารณาผูท รงคุณวุฒทิ ม่ี ี
ประกาศนียบัตรฝกอบรมการเปนครูกอนคนอื่น ๆ
- ขณะเดียวกันก็จะมีการฝกอบรมครูประจําการเพื่อสงเสริมให
ครูสามารถสอนไดในหลาย ๆ วิชา ทั้งนี้จะตองมีการทบทวนเนื้อหาและวิธีการ
ฝ ก อบรมครู ป ระจํ าการเสี ย ใหม เ พื่ อ ให ส นองกั บ ความต อ งการของครูแ ละ
ลักษณะจําเพาะในแตละวิชา โดยที่จะตองใหการสนับสนุนกลุมครูอาจารยผู
ทําการวิจัยใหมีความหลากหลาย
การปรับปรุงสภาพแวดลอมและอุปกรณในโรงเรียน ขนาด
ของโรงเรียนควรเล็กลงรวมทั้งสภาพแวดลอมและอุปกรณของโรงเรียนควรได
รับการปรับปรุงให ทันสมัยเพิ่มขึ้น เพือ่ เอือ้ อํานวยใหการใชหลักสูตรใหม
สําเร็จตามเปาหมาย ภายในป 2005 จะตองลดจํานวนนักเรียนในแตละชั้น
เรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหเทากับในประเทศที่พัฒนา
แลว สวนขนาดของหองเรียนควรจัดใหมีความหลากหลายเพื่อรองรับกลุมนัก
เรียนที่มีขนาดแตกตางกัน แตละโรงเรียนจะตองมีหองสมุดใน ความหมาย
ที่แทจริง รวมทัง้ ตองมีเครือ่ งอํานวยความสะดวกการปฏิบัติการทางดานภาษา

พรอมกันไปดวยเพราะเปนที่รูกันดีในปจจุบันวาหลายโรงเรียนใชหองสมุด
เสมือนเปนหองเรียนหนึ่งหรือไมก็เปนที่เก็บของเทานั้น
- จะมีการสนับสนุนใหเกิดความเชือ่ มโยงระหวางศูนยสอื่ ประสม
เพือ่ การศึกษาแหงชาติ เพือ่ กระตุน ใหมกี ารตืน่ ตัวในการใชคอมพิวเตอรและเครือ
ขายสารสนเทศ
การใชระบบประถมและมัธยมศึกษาในลักษณะยืดหยุน
การรวมมือกันในการจัดการดูแลระหวางโรงเรียนในระดับประถมกับมัธยม
ศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่นในชนบทและ
ในเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางจะชวยใหการนํ าหลักสูตรใหมไปใชมีประ
สิทธิผลดียง่ิ การบูรณาการดังกลาวจะเปนไปไดโดยงายหากกฎระเบียบตาง ๆ
ไดรับการผอนปรน อีกทั้งการสนับสนุนทางดานการเงินและการบริหารจะเปน
ไปเพื่อการใชอุปกรณเครื่องใชไมสอยและครูผูสอนรวมกัน เชื่อวาในระยะยา
วจะสามารถจัดสรางโรงเรียนที่ดําเนินการในลักษณะบูรณาการไดสําเร็จ
ตอไปนี้ คือ ตัวอยางในการบูรณาการของโรงเรียนประถม
ศึกษา
แบบ A : โรงเรียนประถมศึกษา (6 ป) + โรงเรียนมัธยม
ศึกษา
ตอนตน (3 ป)
แบบ B : โรงเรียนมัธยมตน (3 ป + โรงเรียนมัธยมปลาย
(3 ป)
แบบ C : โรงเรียนประถมศึกษา (6 ป) + โรงเรียนมัธยม
ตน (3 ป)
+ โรงเรียนมัธยมปลาย (3 ป)

การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จะตองมีการจัด
ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคในหนวยงาน
ที่เกี่ยวของของรัฐ เพือ่ ทําหนาที่จัดหลักสูตรตลอดจนการนําไปใชจริง ในการ
นี้จะตองนําผูเ ชีย่ วชาญในสาขาทีเ่ กีย่ วของทัง้ ผูเ ชีย่ วชาญดานอืน่ ๆ (นักวิชา
การ ครูผูสอน ผูป กครอง ผูมีบทบาท โดดเดนในสังคม) เขามามีสวนรวม
ดวย
- ในระดับรัฐบาลจะมีการจัดตัง้ “คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
แหงชาติ” ขึ้นโดยมีภารกิจในเรื่องที่เกี่ยวของกับนโยบายหลักสูตรทั้งหมด รวม
ทั้งประสานงานระหวางคณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรที่ไดรับ
การจัดตัง้ ขึน้
- ใหสว นภูมภิ าค จะตองมีการจัดตัง้ หนวยงานขึน้ มาทําหนาทีด่ งั
ตอไปนี้ คือ
1) รางแผนหลักสูตรในระดับจังหวัด
2) จัดเตรียมหลักเกณฑในการจัดหลักสูตรในโรงเรียน
3) อนุมัติหนังสือเรียน
4) จัดสรางวิชาใหม ๆ
5) ใหคําปรึกษากับโรงเรียนในเรื่องการใชหลักสูตรของตนเอง
เจาหนาที่ประจําในหนวยงานนี้ ไดแก ผูเ ชีย่ วชาญทางดาน
หลักสูตรหรือ ผูเชี่ยวชาญในการจัดแผนการศึกษา
การปฏิรูปการจัดการในโรงเรียนเพื่อการจัดการหลักสูตร
ใหมีประสิทธิภาพ ควรเสนอแนะใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการในโรง
เรียนที่อิงอยูกับการบริหารไปเปนการจัดการที่อิงอยูกับหลักสูตรแทน
ตัว
อยางเชน การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยอิงอยูก บั รายวิชาหรือการ
จัดระดับของเนื้อหาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับแผนการเรียนไดเปนอยางดี

3. ระบบบัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพ

ในสั ง คมที่ ส มาชิ ก มี ก ารศึ ก ษาสู ง และการศึ ก ษาในระดั บ
มหาวิทยาลัย สวนใหญจะกินเวลา 4 ป นั้น ผูป ระกอบวิชาชีพ เชน แพทย
นักสอนศาสนา และนักกฎหมาย
จําเปนตองไดรับการเรียนรูในระดับที่สูง
ขึน้ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น
- การทีผ่ เ ู ชีย่ วชาญขางตนจะสามารถแขงขันกับบุคคลกลุม เดียวกัน
ในประเทศ อืน่ ๆ บนเวทีโลกซึ่งไรพรมแดนทางดานเศรษฐกิจไดนั้นจําเปน
ตองยกระดับความเชีย่ วชาญเฉพาะทางของพวกเขาใหสงู กวาทีเ่ ปนอยูเ ดิม

- อยางไรก็ตาม ระบบการศึกษาทีเ่ ราใชอยูใ นปจจุบนั ซึง่ ผลิต
แพทย
นักสอนศาสนา และนักกฎหมายออกมารับใชสังคมนั้นไมสามารถ
ตอบสนองความ
ตองการและความจําเปนไดอยางเต็มที่ ฉะนั้นจึงควรมี
การจางระบบบัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพในสาขาการแพทย เทววิทยา และ
กฎหมายขึน้ มารองรับ
3.1 ระบบบัณฑิตวิทยาลัยการแพทย
ความมุงมั่นในการผลิต
ระบบบัณฑิตวิทยาลัยการแพทย
แพทยที่มีความรูความสามารถใหแกสังคมสงผลใหบัณฑิตผูไดรับปริญญาบัตร
ทุกคนโดยไมจํากัดเอกวิชาอะไรมาสามารถสมัครเขาเรียนในบัณฑิตวิทยาลัย
การแพทยได โดยจะไดรับการศึกษาเฉพาะทางเปนเวลา 4 ป
- ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจะมอบใหกับผูที่เรียนจบ ขณะที่
ปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย จ ะมอบให กั บ ผู  ที่ จ บหลั ก สู ต รผู  เ ชี่ ย วชาญ
เฉพาะทางภาคบังคับ และผานการฝกหัดงานมาแลว
- ทั้งนี้จะมีการจัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต+หลักสูตร
ปริญญาเอก ใหเปนทางเลือกหนึง่ ในบัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ เปนการพัฒนาวิทยา
ศาสตรการแพทยและวิทยาศาสตรวาดวยสิ่งมีชีวิต อยางไรก็ตามวุฒปิ ริญญา
วิทยาศาสตรการแพทยจะไดรับมอบพรอม ๆ กับปริญญาเอกไมได เมื่อผูจบ

การศึกษาระดับปริญญาเอกประสงคที่จะเขาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรการ
แพทย เขา/เธอจะตองสมัครเขาเรียนเพือ่ การนีโ้ ดยเฉพาะ
- มหาวิทยาลัยแตละแหงจะเปนผูต ดั สินเองวาสมควรจะนําระบบใดมา
ใชโดยเลือกจากระบบบัณฑิตวิทยาลัยการแพทยในโฉมหนาใหม (4+4) หรือ
คงไวซึ่งระบบที่ใชอยูในปจจุบัน (2+4) หรือนําทัง้ สองระบบมาใชในเวลาเดียว
กัน
- ในการคัดเลือกบัณฑิตเขาเรียนในบัณฑิตวิทยาลัยการแพทยนนั้
สถาบัน
ดังกลาวจะเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับจํานวนรายวิชาบังคับสําหรับ
ปริญญาตรีที่นอยที่สุดที่นักศึกษาจะตองผาน
- ในกรณีทผี่ จู บจากวิทยาลัยการแพทยหรือจากบัณฑิตวิทยาลัยการ
แพทยเขาทํางานในสถาบันวิจัยภายใตกฎหมายการเกณฑทหารแทนการถูก
เกณฑทหาร บัณฑิตผูนี้จักตองไดรับสิทธิเหมือนกับผูที่อยูในสาขาวิชาชีพอื่น
ๆ ทุกประการ
- นอกจากนี้จะตองมีการขยายอายุเขารับการเกณฑทหารเปน 28
ป ทัง้ นี้ เพราะจํานวนปทใ่ี ชในการศึกษาเลาเรียนจะขยายออกไปอีก ในกรณีนี้
โปรดดูมาตรา 72 วรรค 1 ขอกําหนดที่ 5 ซึ่งเปนบทแกไขปรับปรุงกฎหมาย
เกณฑทหาร
- บัณฑิตทีจ่ บในสาขาการแพทยจะตองไดรบั ความชวยเหลือในดาน
การบริหารและดานกฎหมายตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของวาดวยระบบการมอบปริญญา
บัตร การเลือกวิชาเอกไดหลายวิชาและการจัดสรรโควตาการรับนักศึกษาเขา
เรียนโดยอิสระ
- จะมีการเริ่มใชระบบบัณฑิตวิทยาลัยการแพทยในป 1997
เปนตนไป
3.2 บัณฑิตวิทยาลัยนักสอนศาสนาอาชีพ

บัณฑิตวิทยาลัยนักสอนศาสนาอาชีพ ผูท จี่ บหลักสูตรปริญญา
บัตร 4 ป ในสาขาตาง ๆ สามารถเขาเรียนในหลักสูตรนักสอนศาสนาอาชีพใน
บัณทิตวิทยาลัย
ซึ่งกินเวลา 3 ปได ทั้งนี้เพื่อเปนการชวยผลิตนักสอน
ศาสนามืออาชีพที่มีการศึกษาสูงมารับใชสังคมในกรณีของหลักสูตรเทววิทยา
ของคริสตศาสนา จะมีการมอบปริญญาโทสาขาเทววิทยาใหแกผูสําเร็จหลัก
สูตรนี้ นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยนักสอนศาสนาอาชีพก็ยังสามารถเปดสอน
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกเทววิ ท ยาควบคู  ไ ปกั บ หลั ก ศู ต รปริ ญ ญาโทด ว ยได
แนนอนวาจะตองมีการบัญญัติชื่อปริญญาบัตรใหมีความแตกตางกันออกไป
ตามศาสนาและนิกาย
- สถาบันสอนเทวอิสระและภาควิชาเทววิทยาในมหาวิทยาลัย
อาจจะไดรับการยกระดับใหเทียบเทาบัณฑิตวิทยาลัยนักสอนศาสนาอาชีพก็
ได ในที่นี้สถาบันสอนเทววิทยา หมายถึง มหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั การนิยามภาย
ใตกฎหมายการศึกษา มาตรา 81 ขอกําหนดที่ 1 ในกรณีของศาสนาพุทธ
สถาบันสอนเทววิทยาหมายถึง มหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับพุทธศาสนาและมี
ภาควิชาพุทธศาสนา
คณะหรือภาควิชาทีเ่ กีย่ วของในมหาวิทยาลัยทีม่ ไิ ดตง้ั เปา
หมายในการผลิตนักสอนศาสนา ก็จะมีสถานภาพเชนเดิม
- จะมีการเริ่มจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยนักสอนศาสนาอาชีพตั้งแต
ป 1997
เปนตนไป
3.3 บัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพกฎหมายเฉพาะทาง
ระบบทวิภาคีสาหรั
ํ บการศึกษาดานกฎหมาย การศึกษากฎหมาย
จะถูกแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย กับ ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
เฉพาะทาง

- ระดับมหาวิทยาลัย จะเนนการใหความรูทางดานกฎหมายและ
กฎหมายขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ จะชวยผูค นไดในหลายสาขาอาชีพ
- ระดับบัณฑิตวิทยาลัยเฉพาะทางเปาหมายอยูท ก่ี ารผลิตผูเ ชีย่ ว
ชาญทางกฎหมายทีเ่ พียบพรอมดวยความรูค วามสามารถซึง่ สามารถใหบริการ
ทางดานกฎหมายทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงยิง่
- บทบาททัง้ สองของการใหการศึกษาทางดานกฎหมายนีจ้ ะได
รับการแปรไปสูภาคปฏิบัติในแตละมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับสภาพการณ
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาด า นกฎหมายในระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก แห ง ควรจะทบทวนโดยสมั ค รใจเพื่ อ ให ก ารศึ ก ษาด า น
กฎหมายที่ตนเปดสอนมีความสอดคลองกับระบบการเลือกวิชาเอกไดหลายวิชา
และการศึกษาแบบบูรณาการ
ซึง่ อยูภ ายใตกรอบการปฏิรปู การศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
หนวยกิตตําสุ
่ ดทีน่ กั ศึกษาวิชาเอกกฎหมายตองสะสมจะถูกลด
จํานวนลงเพื่อเปดโอกาสใหพวกเขาสามารถเลือกวิชาเอกไดมากกวา 1 วิชา
- ในคณะนิติศาสตร จํานวนวิชาบังคับจะถูกลดลงโดยใหเหลือ
นอยที่สุด ขณะที่จํานวนวิชาเลือกจะไดรับการเพิ่มขึ้น ทัง้ นีเ้ พือ่ ชวยใหนกั
ศึกษาไดรบั การศึกษาในวงกวางในหลายสาขาวิชา
กฎหมายในระดับบัณฑิตวิทยาลัย การจัดตั้งระบบบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาชีพกฎหมายขึน้ ก็เพือ่ มุง สรางศักยภาพในการแขงขัน และยกคุณ
ภาพความเชีย่ วชาญใหกบั ผูม อี าชีพเกีย่ วของกับกฎหมาย
เพื่อใหการให
บริการทางดานกฎหมายมีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ
- บัณฑิตจากสาขาวิชาเอกอื่น ๆ สามารถเขาเรียนในหลักสูตร 3
ป ไดในบัณฑิตวิทยาลัยวิชาชีพกฎหมาย สวนผูที่เอกวิชากฎหมายใน
มหาวิทยาลัยสามารถเรียนหลักสูตรนี้จบไดเร็วกวา 3 ป

- นักศึกษาทีจ่ บหลักสูตรบังคับและนําเสนอวิทยานิพนธในบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย วิ ช าชี พ กฎหมายจะได รั บ มอบปริ ญ ญาโทด า นความรู  เ กี่ ย วกั บ
กฎหมายทั่วไป
- กระทรวงศึกษาธิการจะจัดตัง้ คณะกรรมการการใหการศึกษาทางดาน
นิติศาสตรขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อจัดวางมาตรฐานในการจัดตั้งและจัดการบัณฑิต
วิทยาลัยวิชาชีพกฎหมาย รวมทั้งทําการประเมินผลดวยวาสถาบันนั้น ๆ มี
การสอนที่ไดมาตรฐานตามที่วางไวหรือไม
- สถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานถึงระดับที่วางไวสามารถจัด
ตั้งบัณฑิตวิทยาลัยกฎหมายขึ้นไดโดยเอกเทศ หรืออาจจะรวมมือกับผูอื่นก็ได
เชนกัน
- ในกรณีของสถาบันใหการศึกษาทางกฎหมายตองการทีจ่ ะเปลีย่ น
สถานภาพใหเปนบัณฑิตวิทยาลัยกฎหมายนั้นสามารถกระทําไดโดยจําตองมี
การเปดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกพรอมกันไป
- จะมีการประเมินผลการจัดการบัณฑิตวิทยาลัยกฎหมายโดยนํา
ผลที่ไดไปเชื่อมโยงเขากับการสนับสนุนทางดานการเงินและการบริหาร
- จะมีการใชระบบบัณทิตวิทยาลัยกฎหมายในป 1997 ในชวงเริม่
แรกของการจัดตั้งระบบนี้จะมีการทบทวนแผนการใหความชวยเหลือทางการ
เงินและบุคลากร รวมทั้งแผนระยะยาวที่จะโยงเขากับระบบการสอบเพื่อเปน
ทนายดวย

4.
การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในลักษณะ
เบ็ดเสร็จ
โครงสรางพืน้ ฐานของกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
จะไดรับการทบทวนเพื่อขจัดระบอบการศึกษาในรูปแบบเกาออกไปโดยจัดตั้ง
ระบบการศึกษาขึ้นมาใหมเพื่อใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 และหลักการ

ภายใตรฐั ธรรมนูญวาดวยการ สงเสริมประชาธิปไตยในการจัดการศึกษาได
อยางเสรี
- กฎหมายการศึกษาที่ใชอยูใ นปจจุบนั จะถูกแบงออกเปนกฎหมาย
พืน้ ฐานวาดวยการศึกษา
กฎหมายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ
กฎหมายอุ ด มศึ ก ษาโดยจะตรากฎหมายดังกลาวใหสอดคลองกับลักษณะ
จําเพาะของการศึกษาในสถานศึกษาใน แตละระดับ ทัง้ นีก้ ฎหมายวาดวยการ
ศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่องก็จะไดรับการทบทวนไปพรอม ๆ กันดวย
- กฎหมายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะสอดคลองกับแผนงาน
การปฏิรปู การศึกษา ซึง่ ยกรางโดยคณะกรรมาธิการปฏิรปู การศึกษาซึง่ ขึน้
ตรงตอประธานาธิบดี ในการนีภ้ ายใตระบบของกฎหมายใหม นักเรียน ครู
อาจารย และผูปกครองตางก็จะไดรับการประกันสิทธิในสวนที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาโดยทั่ว
ถึง สวนกฎหมายอุดมศึกษาก็จะทบทวนระบบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ภายใตแผนงานการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อใหบรรจุหลักการภายใตรัฐธรรม
นูญวาดวยการใหอิสระเสรีภาพแกมหาวิทยาลัย
- กฎหมายการศึกษาผูใ หญและการศึกษาตอเนือ่ งทีใ่ ชอยูใ น
ปจจุบันจะไดรับการทบทวนภายใตระบบกฎหมายใหม โดยจะมีการควบคุมดู
แลการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่องที่หลากหลาย ซึง่ ในปจจุบนั อยูใ น
ความดูแลในลักษณะแยกออกจากกัน โดยหนวยงานของรัฐหลายหนวย
4.1 การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ
การจัดระบบกฎหมายใหมใหบรรลุหลักการภายใตรัฐธรรม
นูญ การทบทวนระบบกฎหมายวาดวยการศึกษาก็เพื่อมุงสรางหลักประกันใน
สิทธิบางประการใหกับนักเรียน ผูป กครอง และครูอาจารย และเพื่อบรรจุหลัก
การภายใตรัฐธรรมนูญวาดวยการศึกษาในระบอบประชาธิปไตยโดยเสรี
- ระบบกฎหมายใหมนจี้ ะใหนยิ ามเกีย่ วกับมโนทัศนของสิทธิทางการ
ศึกษาของนักเรียน ผูป กครอง ครูอาจารย ผูก อ ตัง้ โรงเรียน และรัฐ รวมทั้งจะ

ประสานสัมพันธ ประนีประนอมผลประโยชนทางการศึกษาระหวางปจเจกชน
กับรัฐ
- ภารกิจที่นอกเหนือไปจากนี้ คือ
1) ลดการควบคุมในเรื่องการศึกษาโดยรัฐใหเหลือนอยที่สุด
2) สรางหลักประกันเกีย่ วกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทางการศึกษาของนัก
เรียน
ผูป กครอง และครูอาจารย
3) กระตุนใหนักเรียนจัดทํากิจกรรมไดอยางเสรี รวมทั้งสงเสริม
ให
ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการในโรงเรียน
การจัดระบบเสียใหมใหกลายเปนระบบเดียวกันในลักษณะ
กฎหมายหลักและกฎหมายประกอบ จะตองมีการทบทวนกฎหมายทางการ
ศึกษาทั้งหมด
เสียใหม เพื่อใหกลายมาเปนระบบเดียวกันโดยจัดระเบียบ
ใหกฎหมายที่เปนเอกเทศ ทั้งหลายเขามาเปนกฎหมายหลัก และกฎหมาย
รองตามนัยของขอกําหนด เพื่อกอใหเกิดความสอดคลองตองกันและความ
เชือ่ มโยง
การแบงประเภทของกฎหมายการศึกษา กฎหมายทางการ
ศึกษาในปจจุบันจะถูกแบงออกเปนกฎหมายพื้นฐานทางการศึกษา กฎหมาย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและกฎหมายอุดมศึกษา โดยมุง ทีจ่ ะ “สะทอน
ภารกิจและเปาหมายทางการศึกษาทีแ่ ตกตางกันไปในแตละระดับ
ภายใตขอ
กฎหมายทีแ่ ยกออกจากกัน” ระบบกฎหมายวาดวยการศึกษาผูใหญและการ
ศึกษาตอเนื่องก็จะไดรับการทบทวนเชนกัน
- กฎหมายพืน้ ฐานทางการศึกษาจะปูรากฐานใหกบั กฎหมายทีเ่ กีย่ ว
ของการการศึกษาทุกประเภททีร่ ฐั เปนผูด แู ล นอกจากนีย้ งั ระบุอยางชัดแจนถึง
องคประกอบตาง ๆ ที่สาคั
ํ ญภายใตหลักการของรัฐธรรมนูญวาดวยการศึกษา
เพือ่ ปวงชน

- กฎหมายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะกํากับดูแลในภาพ
รวมของการศึกษาในระดับอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา โดยครอบคลุมทัง้ ใน
ดานเปาประสงค เนือ้ หา วิธีการสอน อุปกรณการศึกษา ตําราเรียน เครื่อง
อํานวยความสะดวก ครูอาจารย รวมทั้งการดําเนินงานของโรงเรียน กฎหมาย
ดังกลาวจะสอดคลองกับแผนงานปฏิรปู การศึกษาดวย
- กฎหมายอุดมศึกษาซึง่ อิงหลักการแหงรัฐธรรมนูญวาดวยการให
เสรีภาพแกมหาวิทยาลัยจะดูแลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยครอบคลุม
ทั้งในดานเปาประสงค เนือ้ หา วิธกี ารสอน คณาจารย การจัดตัง้ และดําเนินการ
สถาบันอุดมศึกษาและจะนํา แผนงานปฏิรปู ทางการศึกษาลงสูภ าคปฏิบตั ิ
- กฎหมายการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง จะใหนิยาม
หลักการ พืน้ ฐานวาดวยการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตอเนือ่ ง ตลอดจน
ภารกิจของ หนวยงานของรัฐซึง่ ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาดังกลาว
การตรากฎหมายตามแผนงานปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการ
บังคับใช “แผนงานปฏิรปู การศึกษาสําหรับระบบการศึกษาแบบใหม” ซึง่ นํา
เสนอโดย
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาซึ่งขึ้นตรงตอ
ประธานาธิบดี จะไดรับการตราเปนตัวบทกฎหมาย มาตรการในการปฏิรูปอื่น
ๆ ที่อยูนอกเหนือไปจากกฎหมายใหมทั้ง 3 ฉบับ ทีไ่ ดกลาวถึงขางตนจะได
รับการบังคับใชผานการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องหรือไมก็เปลี่ยนไป
ใชกฎหมายฉบับใหมเลย ตัวอยางเชน ตัวบทกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับโรงเรียนเอกชน ขา
ราชการทีท่ ํางานเกี่ยวกับการใหบริการทางการศึกษา การสงเสริมการศึกษา
พิเศษ วิทยาลัยวิชาชีพหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับองคกรตาง ๆ ของรัฐ อาทิ
โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการและการจัดการในสวนทีก่ ระทรวงฯ รับผิด
ชอบ การลดภาษี ภาษีรวมกิจการ ภาษีมลู คาเพิ่ม อากรศุลกากร การเขารับราช
การทหาร และเรื่องที่เกี่ยวกับบุคลากรในกองทัพ เปนตน

การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของ
และการตรากฎหมาย
พิเศษเพือ่ การจัดตัง้ องคกรเฉพาะกิจ กฎหมายดังกลาวจะปูพน้ื ฐานทาง
กฎหมายเพื่อใหสามารถจัดตั้งองคกรใหม ๆ ขึ้นมาทําหนาที่ตามแผนงาน
ปฏิรูปการศึกษา โดยจะระบุวิธีการจัดองคกรและวิธีดําเนินงานเอาไวดวย
- ถาหากวาองคกรเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นใหมมีรัฐเปนผูดําเนินการ
ก็จะตองอยูภ ายใตกฎหมายวาดวย “กฎระเบียบสําหรับกระทรวงศึกษาธิการและ
องคกรทีอ่ ยูภ ายใตการกํากับดูแลของกระทรวงฯ” แตหากวาองคกรใหมนั้นเปน
องคกรของพลเรือนที่มีรัฐเปน ผูล งทุน องคกรนีก้ จ็ ะอยูภ ายใตการกํากับดู
แลของกฎหมายพิเศษ
- กฎระเบียบในกฎหมายขั้นสูงที่มีความซํ้าซอนกับกฎหมายขัน้
ตํ่าจะตองถูกยกเลิกหรือไมก็ผนวกเขากับกฎหมายขั้นตํ่าแทน แตจะตองคง
เนื้อหาทางกฎหมายซึ่งจะตองระบุไวในกฎหมายขั้นสูงเอาไวดวย กฎหมายดัง
กลาวจะตองรักษาความตอเนื่องอันชอบดวยเหตุผลโดยการแกไขเนือ้ หาทีส่ ราง
ปญหาและตัดประเด็นทีซ่ าซ
ํ้ อนและไมจาเป
ํ นออก ขอความที่จารึกดวยตัวอักษร
จีนที่ซับซอนหรือคําที่ลาสมัยก็ควรจะไดรับการถอดความออกมาเปนภาษาที่
นิยมใชกนั ในสังคม
4.2 การตรากฎหมายพื้นฐานทางการศึกษา
องคประกอบของกฎหมาย การปฏิรูปการศึกษาจะกระทําโดย
อิงบทบัญญัตทิ ว่ั ไปที่ 15 ของกฎหมายทางการศึกษาทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั และขอ
กําหนดอืน่ ๆ ที่ “เปนปญหา” ก็จะไดรับการทบทวนอยางละเอียดถี่ถวน
- ตามขอกําหนดที่ 31 ของรัฐธรรมนูญระบุวา กฎหมายพืน้ ฐาน
ทางการศึกษาจะตองวางโครงรางของเปาหมายในการตรากฎหมาย
อุดม
การณในการจัดการศึกษา สิทธิทางการศึกษา มโนทัศนวาดวยสิทธิของนัก
เรียน ผูป กครอง ครูอาจารย และ ผูกอตั้งสถานศึกษา โครงสรางของหนวย

งานของรัฐและหนวยงานอิสระสวนทองถิน่
หนาทีข่ องหนวยงานของรัฐและ
ขององคกรอิสระสวนทองถิน่ หลักการของการศึกษาภาคบังคับ ความเปน
กลางทางการเมืองและศาสนา การใหความสําคัญกับกิจกรรมดูแล ชวยเหลือ
ดานการศึกษาและการศึกษาพิเศษ หลักการวาดวยการศึกษาผูใ หญ และการ
ศึกษาตอเนื่อง การสนับสนุนการศึกษาสําหรับคนทํางาน เสรีภาพในการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษา ความชวยเหลือโรงเรียนเอกชน การใหการศึกษาแกชาว
เกาหลีท่ีพํานักอยูนอกประเทศและการศึกษาสากลกับการศึกษาภายใตความ
รวมมือของนานาประเทศ
นิยามของสิทธิทางการศึกษาของนักเรียน ผูป กครอง และครู
กฎหมายพื้นฐานนี้จะใชเปนแหลงอางอิงสําหรับการบังคับใชและการตีความ
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา โดยการระบุนิยามสิทธิทางการศึกษา
ของทุกฝายทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษาอันไดแก นักเรียน ครู ผูป กครอง ผูก อ ตัง้
โรงเรียน และรัฐ
- หัวใจของสิทธิทางการศึกษาอยูท ส่ี ทิ ธิของผูร บั ผลประโยชนใน
การเรียนรูจากการศึกษา คือ เด็ก นักเรียน และผูใหญ ในการนี้กฎหมายจะ
ระบุสิทธิทางการศึกษาสําหรับผูปกครอง ครู ผูกอตั้งสถานศึกษาและรัฐเอาไว
ดวย
- ในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน
ผูปกครองจะมี
สิทธิและหนาที่เหนือสิทธิและหนาที่ของครู ผูกอตั้งสถานศึกษา รัฐ รวมทั้ง
ฝายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดบริการทางการศึกษา
- ครูอาจารยจะมีสิทธิในการสอนนักเรียนภายใตการมอบอํานาจ
และความ รับผิดชอบที่หยิบยื่นใหโดยรัฐและผูปกครอง
ผูกอตั้งสถานศึกษามีสิทธิและหนาที่ที่จะใหบริการและดูแล
บุคลากรและเครื่องอํานาจความสะดวกทางการศึกษา
- รัฐมีหนาทีจ่ ดั ตัง้ ระบบการศึกษาและวางมาตรฐานการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายที่แนชัด ใหความชวยเหลือดานการเงินแกสถานศึกษา กํากับดูแล
การจัดการศึกษา
รวมทั้งมีสิทธิและหนาที่ที่จะยุติขอพิพาททางดานการ
ศึกษา

นิยามที่เปนรูปธรรมสําหรับความเปนกลางทางการศึกษา
กฎหมายหลายฉบับระบุขอกําหนดตางๆ ที่หามมิใหการจัดการศึกษาเปนไป
ในลักษณะรับใชพรรคการเมือง ลัทธิทางศาสนา หรืออคติสวนบุคคล
เสรีภาพในการจัดตั้งสถานศึกษาและหลักการการใหความ
ชวยเหลือแกโรงเรียนเอกชน กฎหมายจะครอบคลุมหลักการพื้นฐานซึ่ง
สรางหลักประกันในสิทธิท่ีจะจัดตั้งโรงเรียนโดยการวางพื้นฐานในการจัดทํ า
เกณฑหลักการตั้งโรงเรียนและการตรากฎหมายสถานศึกษาเอกชน
บทบัญญัตวิ า ดวยการศึกษาผูใ หญและการศึกษาตอเนือ่ ง ระบบ
กฎหมายจะครอบคลุมกฎระเบียบตาง ๆ ใหมีการจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
ใหเปนหนวยงานเดียวที่รับผิดชอบดูแลการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอ
เนื่อง รวมทัง้ กรณีทห่ี นวยงานอืน่ ๆ ของรัฐอาจจะเขาไปจัดการในเรือ่ งนีอ้ ยู
แลวก็ตามดวย
4.3 การตรากฎหมายประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การทบทวนระบบกฎหมาย จะตองมีการปรับปรุงแกไขสวน
หนึ่งของบทบัญญัตทิ วั่ ไปในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั รวมทัง้
บทและขอกําหนดอืน่ ๆ อีกดวย พระราชบัญญัตฉิ บับนีจ้ ะถูกแบงออกดังนี้
หมวด 1 - บทบัญญัติทั่วไป หมวด 2 - การจัดตั้งและการปดกิจการโรงเรียน
หมวด 3 - อิสรภาพของโรงเรียน หมวด 4 - คณาจารย หมวด 5 - โรงเรียน
อนุบาล หมวด 6 - โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หมวด 7 - โรง
เรียนอาชีวศึกษาและโรงเรียนประเภทอื่น ๆ หมวด 8 - โรงเรียนพิเศษ หมวด
9 มาตราการลงโทษทางวินยั
- สี่หมวดแรกของบทบัญญัติทั่วไป จะครอบคลุมเนื้อหาดังตอไป
นี้คือ :- การปกครองในโรงเรียนโดยภาพรวม เปาหมายทางการศึกษา การ
จําแนกประเภทโรงเรียน การศึกษาภาคบังคับ ผูก อ ตัง้ โรงเรียน การดูแลชวย
เหลือการดําเนินการของโรงเรียน อํานาจของหัวหนาสถานศึกษา มาตรการลง

โทษทางวินัยสําหรับนักเรียน การสอนพิเศษ ระบบสวัสดิการโรงเรียน องคกร
ครู การจัดตั้งและปดกิจการ อิสระเสรีภาพของโรงเรียน และครู เปนตน
- สวนหมวด 5 - หมวด  8 จะดูแลในเรือ่ งเปาหมายทางการศึกษา
ของโรงเรียนแตละแหง คุณวุฒิในการรับเขาเรียน ระยะเวลาในการศึกษาเลา
เรียน การใชหลักสูตรและการประเมินผล วิชาและแผนการเรียนที่เปดสอน
กิ จ กรรมเสรีข องนักเรียนและหลักประกันที่จะทํ าตามขั้น
ตอนของมาตรการลงโทษทางวินัย กฎหมายจะปูพื้นฐานสําหรับการวาง
มาตรการเพื่อสรางหลักประกันใหแกนักเรียนในการทํ ากิจกรรมไดโดยเสรี
เพื่อปลูกฝงใหเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดวยสํานึกที่เหมาะสม
เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ รวมทั้งการรักษากฎหมายและความสงบเรียบรอยใน
สังคม กฎหมายจะสรางหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานภายใตรัฐธรรมนู
ญ โดยการเปดโอกาสใหนกั เรียนไดปกปองตนเองตอการลงโทษทางวินยั ตาม
ขั้นตอนทีไ่ ดกําหนดเอาไว
หลักประกันในสิทธิของผูปกครอง กฎหมายประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาจะสรางหลักประกันในสิทธิของผูป กครองและสงเสริมใหเขามามีสว น
รวมในสภาโรงเรียนเพื่อจัดตั้งประชาคมโรงเรียนและเสนอความคิดเห็นของตน
เองเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน
หลักประกันในการเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกโรงเรียนเอง
นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน และผูปกครองจะไดรับ
โอกาสใหสามารถเลือกโรงเรียนจากกลุมโรงเรียนตามกฎหมายที่เกี่ยวของได
เองในการเลื่อนระดับขั้นการศึกษา
หลักประกันสิทธิของครู เพื่อความกระจางเกี่ยวกับเงื่อนไขใน
การลงโทษครู ขอกําหนดในวรรคที่ 77 ของฎหมายการศึกษา ซึ่งระบุวา “ผูท ่ี
มีคุณลักษณะไม
สอดคลองตอการเขารับตําแหนงขาราชการภายใต
กฎหมายที่เกี่ยวของ” จะถูกแกไข ปรับปรุงเสียใหมเปน “ผูที่มีคุณลักษณะ

ตามวรรคที่ 33 ในกฎหมายขาราชการ” และ “ผูทไี่ ดรบั การยอมรับวาเปนผูท ไี่ ม
ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ผูบ งั คับบัญชา” จะถูกตัดออกไปจากวรรคนี้ เพือ่ ปองกันการจัด
การลงโทษครูตามอําเภอใจ
- วรรคที่ 75 ในกฎหมายการศึกษาระบุวา ครูจะทําการสอน
“ตามคําบัญชาของหัวหนาสถานศึกษา” การระบุเชนนั้นซึ่งชี้ใหเห็นพันธกิจ
ของครูอยางกระจางชัดจะตองไดรบั การเขียนขึน้ ใหมเปน “ครูจะทําการสอน
ภายใตกฎหมายการศึกษา”
ซึ่งเปนการกระทําตามแบบอยางของระบบ
กฎหมายในตางประเทศเพื่อใหสถานภาพของวิชาชีพครูเปนไปตามที่กําหนด
ไวในกฎหมาย
นิยามเกณฑการจัดตั้งสถานศึกษา กฎหมายจะระบุเงื่อนไข
และองคประกอบพื้นฐานของกฎเกณฑในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ระบบโรงเรียนและการจัดการ ตามแผนงานปฏิรูปการศึกษา
กฎหมายใหมจะมีเปาหมายดังตอไปนี้
1) จัดรางมาตราในการจัดตัง้ ประชาคมโรงเรียนเพือ่ กระตุน ใหมกี าร
จัดการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนไดอยางมีอิสระ
2) ลดจํานวนวิชาบังคับและเพิ่มจํานวนวิชาเลือกในหลักสูตรของ
โรงเรียนเพื่อปลูกฝงความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้นในตัวเด็กนักเรียน
3) นําหลักการแขงขันเสรีในการจัดทําและจัดพิมพตําราเรียนมา
ใช
4) ใหความสําคัญกับความเปนปจเจกบุคคลของนักเรียนทัง้ ในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
5) จัดทําเกณฑในการจัดตั้งสถานศึกษา
6) เชือ่ มโยงอยางใกลชดิ ระหวางผลการประเมินการจัดการศึกษาในโรง
เรียนกับการใหความชวยเหลือทางดานการบริหารและการเงินจากรัฐ

7) สรางหลักประกันในสิทธิของนักเรียนในการเลือกโรงเรียนได
เอง
8) วางแนวทางในการใหการรับรองวิทยฐานะของสถานศึกษา
9) ผอนคลายการควบคุมดูแลของรัฐในเรือ่ งการจัดการภายในโรง
เรียน
- กฎหมายจะระบุวตั ถุประสงคในการจัดตัง้ สภาโรงเรียนรวมทัง้ การ
จัดองคกรการดําเนินการและภาระหนาที่
- กฎหมายจะระบุอํานาจของสํานักงานการศึกษาสวนภูมภิ าค
และอํานาจของโรงเรียนแตละแหงในการจัดรางหลักสูตรของโรงเรียน และจัด
การดูแลใหบริการเปดสอนวิชาและแผนการเรียนใหม ๆ
- บทบัญญัตทิ างกฎหมายจะสรางหลักประกันวาโรงเรียนจะยอมรับ
รายการหนังสือเรียนที่ไดรับการเห็นชอบจากสภาโรงเรียนแลวเทานั้น
โรงเรียนในระดับ
การทบทวนระบบการเลือกตําราเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะตองใชหนังสือเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได
ตีตรายอมรับแลว ในกรณีทเ่ี นือ้ หาของตําราเรียนบางเลมบงบอกขอเท็จจริงที่
มีความเห็นขัดแยง รัฐสามารถเขาแทรกแซงในการเก็บขอมูลได หรือในกรณี
พิเศษอืน่ ๆ กระทรวงศึกษาธิการจะเปนผูถือลิขสิทธในตําราเรียนเหลานั้น
การจัดการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน
เพื่อสงเสริมการเปนปจเจกบุคคลของนักเรียน โรงเรียนแตละแหงจะให
หลักประกันวา นักเรียนมีสิทธเลือกแผนการเรียนดวยตัวเอง
- บทบัญญัตทิ างกฎหมายในรูปโฉมใหมจะระบุการจัดตัง้ โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะทางขึ้นเพื่อกอใหเกิดความหลากหลาย และจะ
เปดโอกาสใหนักเรียนสามารถยายโอนสถานศึกษาไดระหวางโรงเรียนสาย
สามัญ สายอาชีวศึกษาและ สายเชีย่ วชาญเฉพาะทาง

- กฎหมายจะอนุญาตใหโรงเรียนทุกแหงสามารถเปดดําเนินการได
ในลักษณะเต็มเวลา นอกเวลา และเรียนทางไปรณียไ ด เมือ่ ไดรบั การเห็นชอบจาก
กระทรวงศึกษาธิการแลว
การจัดการโรงเรียนเชีย่ วชาญเฉพาะทาง กฎหมายควรจะระบุ
ใหโรงเรียนเชี่ยวชาญเฉพาะทางดําเนินการไปตามวัตถุประสงคดั้งเดิมที่ตั้งไว
และหากวาการดําเนินการเกิดเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายเดิม
ก็ควรมีการ
ระงับใบอนุญาต
4.4 การตรากฎหมายอุดมศึกษา
องคประกอบของบทบัญญัติวาดวยอุดมศึกษา บทตาง ๆ วา
ดวยอุดมศึกษาจะตองไดรบั การแยกออกจากกฎหมายการศึกษาในปจจุบนั โดย
ระบุบทบัญญัตทิ วั่ ไป (วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ เปาหมายของสถาบัน
อุดมศึกษา และการแยกประเภทสถานศึกษา) บทบัญญัตวิ า ดวยผูเ กีย่ วของกับ
อุดมศึกษา (คุณวุฒิ สิทธิ หนาที่ ในสถานภาพนักเรียนและครูผูสอน) รวมทั้งบท
บัญญัติวาดวยมหาวิทยาลัยเปดแหงชาติเกาหลี
มหาวิทยาลัยวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยแหงใหม ๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถานศึกษาประเภท
อืน่ ๆ
การทบทวนกฎ
รูปแบบอันหลากหลายของมหาวิทยาลัย
ระเบียบในปจจุบนั ทางดานการจัดสถานศึกษา จํานวนหนวยกิตภาคบังคับและ
จํานวนชัว่ โมง
จะเปนการวางรากฐานทางดานกฎหมายใหแตละ
มหาวิ ท ยาลั ย สามารถพั ฒ นาแผนการศึ ก ษาได ส อดคลองกับเปาหมายที่ได
วางไว ซึง่ มีสว นชวยในการผลิตทรัพยากรมนุษยตามความตองการของสังคม
การวาง “เกณฑในการจัดตั้งสถานศึกษา” กฎหมายจะวาง รากฐานในการ
สรางเกณฑการจัดตั้งสถานศึกษาโดยวางแนวทางที่มีความยืดหยุน
เพื่อ
กระตุนใหเกิดการจัดการศึกษาหลากหลายประเภท รัฐจะรับรองปริญญาบัตรที่
ออกโดยมหาวิทยาลัย ซึง่ จัดตัง้ ภายใตเกณฑทไ่ี ดวางไว
บทบัญญัติวาดวยกฎบัตรของมหาวิทยาลัย กฎหมายจะเปด
โอกาสใหมหาวิทยาลัยสามารถเสนอแนวคิดและเปาหมายทางการศึกษาของ

ตนเองในรูปของ กฎบัตรมหาวิทยาลัย จากนั้นก็พัฒนาและเปดทําการสอน
ตามแผนงานทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะภายใตกฎบัตรดังกลาว
การปรับระบบการจัดการมหาวิทยาลัย ระบุใหคณะตาง ๆ
เปนหนวย พืน้ ฐานของการจัดองคกรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนรากฐานของ
การจัดครูอาจารยเขาทําหนาทีส่ อนดวย หลักสูตรในมหาวิทยาลัยจะมีการจัดการ
โดยมุง เปาไปทีร่ ะดับปริญญาตรี โทและเอก
- แตละคณะจะทําหนาทีเ่ ปนหนวยผลิตนักศึกษาทีเ่ ลือกวิชาเอกในคณะ
รวมทั้งมีหนาที่คัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนในชั้นปที่ 1 ดวย นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนวิชาเอกของแตละคณะไดหรือไมก็เลือก “แผนการเรียนเขมขน”
หนวยการศึกษาทําหนาที่ คัดเลือกนักศึกษาเขาเรียนไดแก คณะ กลุมสห
สาขาวิชา และวิทยาลัยตาง ๆ สวนในระดับบัณฑิตวิทยาลัย คณะจะทําหนาที่
เปนหนวยเปดสอนวิชาเอกและคัดเลือกนักศึกษา
การเพิ่ ม ความสํ าคั ญ ให แ ก ห ลั ก สู ต รที่ สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี
อุปกรณและสภาพแวดลอมทางการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยจะเปนมาตร
ฐานที่บงชี้วาจะสามารถจัดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได
หรือไม ในการมุงผลิตนักสอนศาสนา แพทยและนักกฎหมายนั้น กฎหมายจะ
ระบุแนวทางพื้นฐานในการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะรับผูที่ไดรับปริญญาตรี
มาแลว นอกจากนีก้ จ็ ะวางรากฐานทางกฎหมายสําหรับจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
โดยใหมีความเปนเอกเทศออกจากหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ระบบการรับนักศึกษาโดยอิสระ มหาวิทยาลัยเอกชนจะคัด
เลือกนักศึกษาเขาเรียนไดตามแนวทางการรับนักศึกษาทีต่ นไดวางไว
สวน
มหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยแหงชาติจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับ
สูตรการรับนักศึกษาที่รัฐเปนผูกําหนด
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร รัฐมี
หนาทีด่ งั นี้ คือ 1) สรางแรงจูงใจใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา
ในลักษณะเฉพาะทาง ซึง่ จะเสริมสรางลักษณะจําเพาะของมหาวิทยาลัยของตน 2)

ขยายความชวยเหลือมหาวิทยาลัยใหกวางขวางยิง่ ขึน้
3) นํามาตรการเสริม
สรางประสิทธิภาพในการสอนมาใช
- จํานวนหนวยกิตบังคับสําหรับวิชาเอกจะถูกลดลงใหเหลือนอย
ที่สุดเพื่อเปดหนทางใหนักศึกษาสามารถเลือกที่จะเรียนวิชาเอกได 2 วิชา ใน
การนี้จะตองมีการทบทวนมาตราที่ 5 ของขอกําหนดที่ 119 ของพระราช
บัญญัตบิ งั คับใชกฎหมายการศึกษา
การวางระบบการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยแตละแหงจะ
จัดใหบริการทางการศึกษาโดยใชระบบภาคการศึกษาซึ่งหลากหลายเพื่อให
นักศึกษาสามารถลงทะเบียบเรียนไดทั้งในหลักสูตรนอกเวลา หลักสูตรประ
จําปหรือหลักสูตรภาคกลางคืน (โดยตองมีการทบทวนขอกําหนดที่ 110 และ
111 ของกฎหมายการศึกษา) ซึ่งจะเปนการวางรากฐานใหกับระบบการศึกษา
ตลอดชีวติ
การนําระบบแตงตั้งศาสตราจารยโดยความรวมมือระหวาง
ภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรมมาใช เมือ่ ความรวมมือระหวางภาควิชาการ
และภาคอุตสาหกรรมเปนไปอยางใกลชดิ แลว
ก็ควรมีการแตงตั้งตําแหนง
ศาสตราจารยที่มีบทบาททั้งในภาควิชาการและอุตสาหกรรม ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการ
เชิญชวนบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพในภาคอุตสาหกรรมใหมารวมเปนอาจารยในคณะ
นอกจากนีน้ กั วิจยั ในมหาวิทยาลัยก็จะตองไดรบั การอนุญาตใหใชเครื่องไมเครื่อง
มือที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมไดโดยสะดวก
บทบัญญัตวิ า ดวยการจัดตัง้ ระบบมหาวิทยาลัยใหม ในการ
มุงผลิตทรัพยากรมนุษยทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงทัง้ ทางภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยการให
การศึกษาทางวิชาชีพชัน้ สูง (ดังที่ไดระบุไวในหมวด 6 ของกฎหมายอุดม
ศึกษา) นั้น กฎหมายจะระบุในเรื่องการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยใหม ซึง่ ครอบ
คลุมการจําแนกประเภทของมหาวิทยาลัยใหม คุณวุฒิในการรับนักศึกษาเขา

เรียน ระยะเวลาเลาเรียน มาตรฐานในการเปดมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย การจัดการองคการ และความชวยเหลือจากรัฐ
4.5

ผูจัดตั้ง

การทบทวนกฎหมายวาดวยการศึกษาผูใ หญและการศึกษาตอ

เนื่อง
การบูรณาการตัวบทกฎหมายทั้งปวงที่มีอยูเขาอยูในระบบ
กฎหมายเดียวกัน ในขณะนีม้ กี ฎหมายกวา 60 ฉบับทีเ่ กีย่ วของกับการกํากับดู
แลการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง ซึง่ ครอบคลุมการทํางานของหนวย
งานของรัฐหลายหนวย สงผลใหเกิดความขัดแยง ความซํ้าซอน หรือไมก็ยัง
ไมครอบคลุมปจจัยบางประการ ดวยเหตุนี้ จึงควรมีการทบทวนระบบการ
ศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่องเพื่อบูรณาการพื้นฐานทางกฎหมายในดาน
นี้
- สาระทางดานกฎหมายพืน้ ฐานของการศึกษาผูใ หญและการศึกษา
ตอเนือ่ งซึง่ กํากับดูแลโดยหนวยงานอันหลากหลายของรัฐทุก ๆ ฉบับ จะไดรบั
การบูรณาการภายใตกฎหมายวาดวยการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานทําหนาที่รับผิดชอบในการนี้และทุก
ๆ หนวยงานของรัฐจะตองบริหารจัดการการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอ
เนือ่ งโดยอิงกฎหมายฉบับบูรณาการนี้
- ขอกําหนดพืน้ ฐานวาดวยสถานศึกษาเอกชนจะไดรบั การระบุไวใน
กฎหมายวาดวยการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง สวนกฤษฎีกาบังคับ
ใชกฎหมายฉบับนี้จะควบคุมดูแลเนื้อหาในรายละเอียดอื่น ๆ
มุงสูระบบการศึกษาที่เปดกวาง กฎหมายจะสรางหลักประกัน
เพื่อให นักเรียนมีโอกาสเลือกแผนการเรียนที่สอดคลองกับความหนักและ
ความสามารถของตน โดยชวยใหการยายโอนสถานศึกษา ซึ่งรวมโรงเรียน
สามัญไวดวย ตลอดจนการเปลี่ยนหลักสูตรหรือวิชาเอกเปนไปไดสะดวกยิ่ง

ขึ้นกวาเดิม ทั้งนี้เพื่อเปนการปูพื้นฐานใหกับระบบการศึกษาในลักษณะที่เปด
กวาง
- จะมีการผสมผสานบาน โรงเรียน และสถานที่ทํางานเขาดวย
กันอยางเปนระบบโดยการเรียนรูผานเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลที่นําสมัย
ผนวกกับระบบธนาคารหนวยกิต ซึ่งจะชวยใหปจเจกชนสามารถศึกษาหา
ความรูไดในทุกสถานที่ตามอัตราการเรียนรู ทีช่ า /เร็วซึ่งสอดคลองกับตนเอง
- การขยายสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทางดานการศึกษาทางไกลจะ
เปนการใหโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคแกนักเรียนและผูใหญที่อาศัย
อยูใ นถิน่ ธุรกันดาร ซึ่งยากจะเขาถึง
- กฎหมายจะปูพื้นฐานทางกฎหมายใหแกหลักสูตรการศึกษาผู
ใหญและการศึกษาตอเนือ่ งทีส่ ถาบันตาง ๆ ในสังคมจะจัดทําขึน้ อาทิ องคกรสือ่
สารมวลชน หรือหางสรรพสินคา
การรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาผูใ หญและการศึกษาตอ
จะมีการรับรองวิทยฐานะของสถาบันการ
เนือ่ งกับระบบธนาคารหนวยกิต
ศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่องและเมื่อสถาบันใดไดรับการรับรองแลวก็
สามารถใชระบบธนาคารหนวยกิตได ผลการประเมินซึ่งจัดทําโดยผูจ ดั การ
ศึกษานอกโรงเรียนจะไดรับการบันทึกไวในทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดวย หรืออาจไดรับการพิจารณา
เปนหนวยกิตสะสมไวสําหรับการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาภายใตกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วของก็ได
การปรับปรุงการใชระบบการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอ
เนื่อง กฎหมายจะชวยเพิ่มพลังใหการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่องโดย
ระบุไวในภารกิจวาสถาบันการศึกษาดังกลาวจะตองบรรจุบุคลากรผูมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยางหลากหลายเขารับตําแหนงครูผูสอน

รัฐจะนําระบบคุณวุฒเิ ชีย่ วชาญเฉพาะทางมาใชเพือ่ ผลิตนัก
บริหารและครู ผูส อนผูม คี วามสามารถใหแกองคกรทางดานการใหการศึกษาผู
ใหญและการศึกษาตอเนื่อง
- การควบคุมหลักสูตรของสถาบันการศึกษานอกโรงเรียนอยาง
เครงครัดจะไมมอี กี ตอไป รัฐจะเขาไปชวยจัดหางานใหกบั ผูท จี่ บหลักสูตรการ
ศึกษานอกโรงเรียนดังกลาวอีกดวย

II. ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
1.
รองนายกรัฐมนตรีดแู ลทางดานการบริหารนโยบายวาดวยทรัพยากร
มนุษย
ยุทธศาสตรทเี่ หมาะสมทีส่ ดุ ในยุคอุตสาหกรรมก็คอื การใชนโยบาย
พัฒนาประเทศชาติ ซึง่ อิงอยูก บั การพัฒนาเศรษฐกิจซึง่ เห็นไดจากอดีต ทวาใน
ยุคที่ยึดโยงอยูกับสารสนเทศที่ขอมูลความรูและขาวสารกลายเปนพลังขับ
เคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมดังเชนที่เปนอยูในปจจุบันนั้น ทรัพยสิน
ทางปญญาและการพัฒนาความสามารถของมนุษยอยางมีประสิทธิภาพยอม
จะเปนยุทธศาสตรที่มีความสําคัญมากที่สุด ฉะนั้น ขีดความสามารถในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติจึงเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศอยางแท
จริง รวมทั้งเปนกุญแจที่จะนําชื่อเสียงในระดับโลกมาสูชาติบานเมืองดวย
ความรวมมือรวมใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางทุก
หนวยงานของรัฐเปนสิ่งสํ าคัญยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหไดสูงสุด ทวาในปจจุบันงานและหนาที่ที่เกี่ยว
ของกันทั้งหมดกลับเปนไปในลักษณะที่แตละกระทรวงตางปฏิบัติงานโดย
ปราศจากการเชือ่ มโยงใด ๆ ทั้งสิ้น ถาหากวาปญหานี้ไมไดรับการแกไขใหลุ
ลวงก็จะกอใหเกิดการสูญเปลาทางดานการเงิน
รวมทั้งความโกลาหลและ

ความยุง เหยิงในสวนของนโยบายทัง้ หลาย ซึ่งจะกลายเปนอุปสรรคในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติใหมปี ระสิทธิภาพในทีส่ ดุ
ดังนั้นจึงควรวางระบบการกํ ากับดูแลโดยเขามาควบคุมอยาง
เบ็ดเสร็จในเรื่องภารกิจและหนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ที่ครอบคลุมหลักสูตรการใหการศึกษาและฝกอบรมตาง ๆ ทั้งกระจัดกระจาย
กันอยูใ นหลาย ๆ กระทรวงดวย ทั้งนี้จะมีรองนายกรัฐมนตรีเขามาดูแลระบบ
นี้ทั้งระบบ

2. กระแสความเคลื่อนไหวใหมทางการศึกษา
ถึ ง แม ว  า สถานศึ ก ษาทั้ ง หลายจะกํ าลั ง เผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย น
แปลงบาง เล็กนอย อันเปนผลเนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 1995 ซึ่งสงเสริมใหโรงเรียนมีอิสรภาพในการจัดการศึกษา
มากขึ้นก็ตาม แตในความเปนจริงแลวการปฏิรูปดังกลาวสงผลกระทบที่นอย
มากกับสถานศึกษาสวนใหญในขณะนี้
การปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จสม
ประสงคไดกต็ อ เมือ่ มีการปฏิรปู จากระดับลางขึน้ มาสูร ะดับบน นอกจากนี้ ผูป ก
ครอง ภาคอุตสาหกรรม สื่อมวลชน และองคกรทางการศึกษาทั้งมวลก็ควรจะ
เขามามีบทบาทในการปฏิรูปการศึกษาดวย สรุปก็คือการปฏิรูปการศึกษาจะ
บรรลุเปาหมายได ก็จาเป
ํ นจะตองมีกระแสความเคลือ่ นไหวของปวงชนในระดับ
ชาติอยางเรงดวน เพือ่ สงเสริมการศึกษาในรูปโฉมใหมใหปรากฎขึ้น
- ควรมีการขยายวิธีการจัดการศึกษาในลักษณะเปด ซึ่งไดทํา
การทดลองในบางโรงเรียนในระดับประถมศึกษาในพืน้ ทีต่ า ง ๆ กัน ภายใตคาํ
ขวัญวา “การศึกษาที่เคารพในความเปนปจเจกชน ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของแตละบุคคลอยางแรงกลา” ใหแพรหลายไปทัว่ ประเทศ นอก
จากนีค้ วรมีการคัดเลือกโรงเรียนบางแหงเพือ่ ใชเปนโรงเรียนตัวอยางในการจัด
การศึกษาในลักษณะเปดกวางในหลาย ๆ พืน้ ที่ และในหลาย ๆ ระดับการ

ศึกษา โรงเรียนเอกชนทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษาควรไดรับเสรีภาพ
มากขึ้นในดานการบริหารและการเลือกหลักสูตรที่จะใชในโรงเรียน ของ
ตน การบริหารจัดการ “โรงเรียนในโฉมหนาใหม” นับเปนสิ่งจําเปนในฐานะ
ทางเลือกทางหนึ่งขอระบบการจัดการการศึกษาในโรงเรียนซึ่งเปดโอกาสใหมี
การทดลองใชระบบการศึกษาแบบใหม

ภาค 3
ขอเสนอแนะการปฏิรปู (III)
(นําเสนอเมื่อ 20 สิงหาคม 1996)

สารบัญ
I. ภูมหิ ลังและภาพรวมของการปฏิรปู การศึกษา
1. หลักการสําคัญ : การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
2. ทักษะและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาอยางมีอสิ ระในระดับทอง
ถิ่น
3. การทบทวนนโยบายเพือ่ ฟน ฟูวชิ าชีพครู
4. การกระตุนใหโรงเรียนเอกชนมีความรับผิดชอบตอสังคมและการ
ขยายความชวยเหลือจากรัฐ
5. การจัดสรางเครือขายสารสนเทศและการปฏิรปู การเรียนรูข องสังคม
II. ขอเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา (III)
1. การปฏิรปู การจัดการศึกษาสวนทองถิน่ ใหมอี สิ ระยิง่ ขึน้
2. การปฏิรปู นโยบายการฝกหัดครูเพือ่ ฟน ฟูวชิ าชีพครู
3. การสงเสริมใหโรงเรียนเอกชนทํางานโดยอิสระและมีความรับผิดชอบ
4. พิมพเขียวกับการปฏิรปู นโยบายการสรางเครือขายสารสนเทศทาง
การศึกษา
5. การปฏิรปู การเรียนรูข องสังคมสูก ารเรียนรูต ลอดชีวติ

I. ภูมหิ ลังและภาพรวมของการปฏิรปู การศึกษา
นับตัง้ แตไดรบั การกอตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ 1994 (ชุดแรก)
คณะกรรมาธิการปฏิรปู การศึกษาซึง่ ขึน้ ตรงตอประธานาธิบดี หรือทีร่ จู กั กันดีภาย
หลังวา PCER ไดนาเสนอรายงานการปฏิ
ํ
รปู การศึกษาอยางเปนทางการตอ
ประธานาธิบดี คิม ยง ซัม โดยมีเปาหมายเพือ่ การพัฒนาระบบการศึกษาในรูป
โฉมใหมรวม 3 ฉบับ PCER ชุดที่สองไดเขามารับตําแหนงตอจากชุดแรกเมือ่
เดือนเมษายน 1996 และไดดาเนิ
ํ นงานตามวัตถุประสงคและความคิดริเริ่มใน
การปฏิรปู ตามที่ PCER ชุดแรกไดวางไวจนประสบผลสําเร็จในการนําภารกิจที่
ไดรับการกําหนดไวลงไปสูการปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็พฒ
ั นาความคิดริเริม่ ใหม ๆ
ขึน้ ดวย
ผลพวงทีต่ ามมาเกิดจากการทุม เทความพยายามของ PCER ชุด
ทีส่ อง และปรากฏเปนรายงานการปฏิรปู การศึกษา ฉบับที่ 3 รายงาน 2 ฉบับ
กอนหนานีไ้ ดรบั การตีพมิ พเมือ่ 31 พฤษภาคม 1995 และกุมภาพันธ 1996
ตามลําดับ รายงานป 1995 พุง ความสนใจไปทีก่ ารปูรากฐานในภาพรวมใหกบั
การปฏิรปู การศึกษา ขณะทีร่ ายงานฉบับกุมภาพันธ 1996 เนนทีก่ ารปรับปรุง
การอาชีวศึกษา หลักสูตร และกฎหมายการศึกษา ขอเสนอแนะทัง้ หลายที่
ปรากฏอยูใ นรายงาน 2 ฉบับแรกนัน้ ไดถกู นําไปปฏิบัติภายใตการควบคุมดูแล
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนจากรัฐบาล อยางเต็มกําลัง
ผานคณะกรรมการบริหารงานปฏิรปู การศึกษา ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
ป 1996 เปนปแรกในการลงมือดําเนินการปฏิรปู การศึกษา เหตุ
การณทจี่ ะเปนตัวกระตุน ความพยายามในการปฏิรปู การศึกษา คือ การเพิม่ งบการ
ศึกษาขึน้ เปน รอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ตามทีร่ ายงาน

ฉบับแรกไดเสนอแนะเอาไว ในปจจุบนั พันธกิจในการรักษางบประมาณทางการ
ศึกษาไวที่ระดับรอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติจะมีผลบังคับใชจน
ถึงป 1998 เทานัน้ อยางไรก็ตามถาหากวาเราสามารถคงงบประมาณไวใน
ระดับนี้ไดจนถึงป 1999 และปตอ ๆ ไป
ความพยายามในการปฏิรปู การ
ศึกษาที่ดาเนิ
ํ นกันอยูใ นขณะนีก้ จ็ ะสงผลใหสามารถจัดระบบการศึกษาแบบใหม
ไดอยางสอดคลองกับบทบาทในอนาคตของประเทศเกาหลีในการกาวขึน้ ไปเปน
“ประเทศผูน าของโลก”
ํ
ประเทศหนึ่งไดสาเร็
ํ จ
PCER ชุดทีส่ อง ไดนาเสนอรายงานฉบั
ํ
บแรกของตนซึง่ สอด
ประสานกับวัตถุประสงคและภารกิจในการปฏิรูปและการดําเนินงานของคณะ
กรรมาธิการชุดแรกเปนอยางดี รายงานฉบับนีค้ รอบคลุมขอเสนอแนะในระดับ
นโยบายเกีย่ วกับอิสรภาพทางการศึกษาในระดับทองถิน่ ครูอาจารย สถาน
ศึกษาเอกชน เครือขายสารสนเทศ และการเรียนรูข องสังคม โดยเนนทีก่ ารปรับ
ปรุงประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาในเกาหลี
พรอมกันนี้รายงานก็ไดแนบรายการอยางยนยอของภารกิจใน
อนาคตของ PCER มาดวย

1. หลักการสําคัญ : การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานการปฏิรูปการศึกษาตอไปนี้จะเนนความสํ าคัญวาทํ า
อยางไรจึงจะสามารถชวยใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลอยางเปนระบบไดในการ
จัดการศึกษาของเกาหลี ทัง้ นีจ้ ะตองมีการแสวงหามาตรการอันหลากหลายเพือ่
มุง ขจัดความขัดแยงหรือการยํ่าอยูก บั ที่ รวมทัง้ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพและประ
สิทธิผลในการจัดการศึกษาอีกดวย

การจัดระบบการศึกษาในภาคปฏิบัติยอมตองเกี่ยวของกับบุคคล
หลายฝายซึ่งมีผลประโยชนและแนวความคิดที่แตกตางกันไปดวย ดวยเหตุนี้
การปฏิรูประบบไมวาจะเปนไปในลักษณะใดก็ตาม ยอมจะกอใหเกิดความไมลง
รอยกันอยางหลีกเลีย่ งไมได และในการทีจ่ ะจัดรางแผนงานการปฏิรปู ทีช่ อบ
ดวยเหตุและผลขึ้นมาไดโดยอาศัยความเขาใจอันถูกตองและการประนีประนอม
มักจะกินเวลายาวนานในการถกเถียงอภิปรายและเจรจาตอรองอยูเ สมอ สาม
ประเด็นหลักที่กลาวไวในรายงานฉบับนี้ก็จาต
ํ องผานกระบวนการทีก่ นิ เวลาดังที่
กลาวไวแลวเชนกัน อิสรภาพทางการศึกษาในระดับทองถิน่ นโยบายการคัด
เลือกครูเขารับตําแหนง และการปองกัน “สมองไหล” และ นโยบายสถานศึกษา
เอกชน ผลประโยชนทข่ี ดั แยงของฝายตาง ๆ จุดประกายใหการอภิปรายครั้ง
แรกของ PCER เริม่ ถกเถียงเกีย่ วกับ 3 ประเด็นดังกลาวขึ้น ทวาก็ไมสามารถหา
ขอสรุปออกมาได พูดงาย ๆ ก็คือ รายงานฉบับนีจ้ ะพูดถึงทัง้ 3 ประเด็นนี้ แตก็
ไมจําเปนวาทุกประเด็นจะตองเกีย่ วโยงกันอยางมีตรรก
แตขอ เท็จจริงทีว่ า
ประเด็นเหลานีก้ อ ใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรง ชีใ้ หเห็นวาทุกประเด็นมีบท
บาทที่สํ าคัญยิ่งตอหัวใจของงานพัฒนาระบบการศึกษาของเกาหลีเพื่อใหมี
ความเปนพลวัต กรอบแนวคิดเชนนีส้ ง ผลใหการถกเถียงครัง้ ที่ 2 ของ PCER
พยายามแสวงหาหนทางในการจัดวางมาตรการปฏิรปู ทัง้ ในลักษณะทีเ่ ปนแกน
กลางสําหรับใชรว มกันและในลักษณะทีจ่ าเพาะ
ํ
ทัง้ นีเ้ พือ่ มุง ใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดกับระบบการจัดการศึกษาในเกาหลีนน่ั เอง

2. ทักษะและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาอยางมีอิสระในระดับ
ทองถิ่น
การที่จะบรรลุเปาหมายในการจัดการศึกษาไดอยางมีอิสระใน
ระดับทองถิน่ นัน้ แผนการปฏิรปู ทีน่ ําเสนอไดแยกเปาหมายไว 3 ประการดังนี้
คือ 1) สรางความกระจางชัดเกีย่ วกับสิทธิและหนาทีค่ วามรับผิดชอบของรัฐบาล
สวนทองถิน่ วาดวยการศึกษา 2) แกปญ
 หาในเรือ่ งความไรประสิทธิภาพของ
ระบบอิสระทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั
3) สรางความมัน่ ใจในเรือ่ งความเชีย่ วชาญ
ความเปนอิสระและการปกครอง 2 ระดับ ในการจัดการศึกษา
เมือ่ การดําเนินงานสวนทองถิน่ เปนไปอยางมีอสิ ระแลว คาดวา
การศึกษาจะกลายมาเปนเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญเปนลําดับแรก และจะเปนสวนที่
ไดรบั การสนับสนุนเปนอยางดีจากรัฐบาลในระดับทองถิน่ อยางไรก็ดีในความ
เปนจริงการยึดมัน่ ในแนวปฏิบตั ิ การแยกการจัดการศึกษาสวนทองถิน่ ออกมา
จากสวนกลางภายใตคําขวัญ “ความมุง มัน่ ในการจัดการศึกษาในลักษณะการ
ปกครอง 2 ระดับ” สงผลใหเกิดขอจํากัดในเรือ่ งสิทธิและหนาทีข่ องระบบราช
การสวนทองถิน่ ทางดานการจัดการศึกษา ภายใตสถานการณดังกลาว ทําให
หนวยงานของรัฐในสวนทองถิ่นไมใสใจในเรื่องของการศึกษาเทาที่ควรจะเปน
นอกจากนี้หากหนวยงานดังกลาวเต็มอกเต็มใจที่จะใหการสนับสนุนการศึกษา
ทวาอุปสรรคอันเกิดจากระบบก็มกั จะทําใหชว ยไดอยางไมเต็มทีน่ กั
นอกเหนือไปจากนั้นภายในระบบการศึกษาสวนทองถิ่นเองก็มี
อุปสรรคเชนกัน องคกรประจํา อาทิ คณะกรรมการการศึกษาสวนทองถิน่ และ
หนวยศึกษานิเทศกตา งก็ทาให
ํ ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาลดลง การดําเนิน
การและขั้นตอนในการตัดสินใจในเรื่องการบริหารที่สําคัญจะเปนงานที่ซํ้าซอน
กันทัง้ ในระดับคณะกรรมการการศึกษาและสภาสวนทองถิน่ ซึง่ นอกจากจะเปน

สิน้ เปลืองทรัพยากรของรัฐโดยใชเหตุแลว ก็ยังสงผลใหการนํานโยบายลงสูภ าค
ปฏิบตั ไิ มทนั ตอสถานการณบา นเมือง การคัดเลือกคณะกรรมการโดยผานระบบ
การลงคะแนนทางออมที่สลับซบซอนกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมาก
มายตามมา ปญหาอันเนือ่ งมาจากระบบอีกประการหนึง่ ก็คอื ความ ขัดแยง
ระหวางศึกษานิเทศกกบั คณะกรรมการการศึกษาสวนทองถิน่ ซึ่งควรจะใสใจใน
เรือ่ งเดียวกันและทํางานในลักษณะชวยเหลือกันและกันมากกวา
ภายใตกรอบภารกิจเปาหมายดังกลาว ขอเสนอแนะในการปฏิรปู
การศึกษาสวนทองถิน่ จึงมุง ไปทีค่ วามเชีย่ วชาญทางการศึกษา ขณะเดียวกันก็
ธํารงรักษาหลักการการปกครองโดยอิสระในระดับทองถิ่นควบคูกันไปดวย
3. การทบทวนนโยบายเพือ่ ฟน ฟูวชิ าชีพครู
แผนปฏิรูปนโยบายการฝกหัดครูและการปองกันสมองไหลที่ได
รับการเสนอแนะจะเนนใน 3 ดาน คือ 1) สรางแรงจูงใจใหกบั ครูอาจารยทเ่ี ฉือ่ ย
ชา 2) หลักสูตรการฝกหัดครูทใ่ี ชอยูใ นปจจุบนั ซึง่ เนนในเชิงปริมาณ จะไดรับ
การปรับเปลีย่ นอยางเปนระบบเพือ่ ควบคุมคุณภาพ 3) ปรับปรุงสวัสดิการครู
ซึ่งยังคงดอยมาตรฐานอยูเปน อยางมาก
ถึงแมวาจะมีครูอาจารยที่มีความสามารถและอุทิศตนเพื่อการ
ศึกษาอยูม ากมาย ทวาการจัดองคกรและแนวปฏิบัติอันเครงครัดสงผลใหครู
เหลานีเ้ พิกเฉยและไมใสใจในการปรับปรุงตนเอง สวนสังคมในโรงเรียนก็ละเลย
ที่จะหาทางตอบแทนครูผูมีความสามารถและอุทิศตนเพื่อการสอนใหเหมาะสม
ตามควร โดยไมคํานึงถึงความมุง มัน่ ในการสอนของครูเหลานีเ้ ลย ระบบการ
ฝกหัดครูในปจจุบนั ไดวางขึน้ ไวเพือ่ ความสะดวกในการบริหาร
ดังนัน้ จึงไม

สามารถดึงดูดครูที่มีคุณลักษณะลําเลิ
้ ศเขาสูแวดวงการศึกษาได ซึ่งสงผลให
ภารกิจการปฏิรปู การศึกษายากเย็นยิง่ ขึน้ ไปอีก
จํานวนสถาบันการฝกหัดครูเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว โดยทีไ่ มมกี าร
ควบคุมคุณภาพแตอยางใด สงผลใหเกิดขอกังหาเกี่ยวกับกระบวนการฝกหัดครู
ในภาพรวม การขยายตัวในเชิงปริมาณเปนสาเหตุใหมคี รูลน ตลาดแรงงาน ซึง่
ทําใหแรงดึงดูดใจในอาชีพครูยิ่งลดนอยลงไปกวาเดิมอีกมาก สภาพความเปน
จริงที่เปนปญหาของสถาบันการฝกหัดครูมิใชเพียงแตผลักไสนักศึกษาที่มีคุณ
สมบัตเิ หมาะสมจํานวนมากใหมองขามอาชีพครูเทานัน้ แตยังกอใหเกิดความ
ลมเหลวในภารกิจฝกอบรมนักศึกษาฝกหัดครูผูซึ่งลงทะเบียนเรียนในสถาบัน
เหลานัน้ ดวย
สวั ส ดิ ก ารที่ไมพอเพียงสํ าหรับวิชาชีพครูก็เปนสาเหตุบั่นทอน
ความ กระตือรือลนในการสอน และในระยะยาวยอมไมสามารถเหนีย่ วรัง้ ครูผมู ี
คุณวุฒิสูงใหอยูในอาชีพนี้ไดตลอดไป ถึงแมวา ปญหาเหลานีจ้ ะเปนปญหาใหม
แตขอ จํากัดทางดาน
งบประมาณก็ทําใหแทบจะไมมคี วามพยายามแกไข
ปญหาดังกลาวเลย ทางเลือกทีส่ รางสรรคจงึ เปนสิง่ จําเปนในการแกไขสถาน
การณดา นงบประมาณ และบมเพาะความภาคภูมใิ จใหเกิดขึน้ ในอาชีพครู
ภารกิจเปาหมายขางตนสงผลใหรายงานฉบับนี้เสนอแนะนโยบาย
การปฏิรปู สําหรับครูใน 3 ขัน้ ตอนดวยกัน คือ 1) เนนยําหลั
้ กการแทจริงของ
กระบวนการฝกหัดครู โดยผานการประเมินและการรับรองวิทยฐานะอยางเขม
งวด 2) ฟน ฟูอาชีพครูโดยใหการสนับสนุนอยางเต็มกําลังแกครูผูมีความ
สามารถและอุทศิ ตนใหกบั อาชีพ 3) ใหระบบใหมในการพิจารณาใหคาตอบ
แทนแกครู โดยดูแลใหสมนํ้าสมเนือ้ มากกวาคาตอบแทนเปนเงินทีไ่ ดรบั เปน
ปกติวิสัยในแตละป

4. การกระตุนใหโรงเรียนเอกชนมีความรับผิดชอบตอสังคม
และการขยายความชวยเหลือจากรัฐ
นโยบายการปฏิรปู สําหรับสถานศึกษาเอกชนนัน้ พุง เขาไปที่ 1)
การ
สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนดําเนินการอยางมีอสิ ระ มีความรับผิด
ชอบตอสังคม และมีความโปรงใส 2) การเพิม่ ความชวยเหลือทางดานการเงินและ
การจัดการใหแกสถานศึกษาเอกชน
ถึงแมวา จะมีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษาของชาติ
ทวา
สถานศึกษาเอกชนกลับไดรบั แตคาติ
ํ ตงิ มากกวาการยอมรับ สวนสภาพแวดลอม
โดยรวมทาการศึกษาของสถานศึกษาเหลานีก้ ย็ งั ดอยมาตรฐาน
ขณะเดียวกัน
ปญหาบางประการของโรงเรียนเอกชนบางแหงก็มกั จะไดรบั การเปดเผยในลักษณะ
เกินความเปนจริง จนทําใหสาธารณชนหมดความเชือ่ ถือศรัทธาในสถาบันการ
ศึกษาเอกชน นโยบายกอนหนานีเ้ ปนขอบังคับ ตาง ๆ มากกวาการใหการ
สนับสนุน ซึง่ นับเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนเปนอยางยิง่ จนทําให
ตกอยูในสภาพตกตําในสายตาสาธารณชน
่
นโยบายของรัฐในการเนนบทบาทของสถานศึกษาในฐานะการ
จัดการศึกษาทีเ่ ขามาเสริมการจัดการศึกษาของรัฐ กอใหเกิดการจํากัดอิสรภาพ
ในการบริหารงาน จนทําใหสถาบันการศึกษาเอกชนเหลานีไ้ มสามารถพัฒนา
หลักการพิเศษใด ๆ เกีย่ วกับการจัดการศึกษาขึน้ มาไดเลย นโยบายดังกลาว
สงผลใหการจัดการศึกษาในเกาหลีมลี กั ษณะเหมือนๆ กัน และจํากัดทางเลือก
ของสาธารณชน ทีจ่ ริงแลวเราคาดหวังใหโรงเรียนเอกชนเปนทางเลือกทีส่ ราง
สรรคทางหนึง่ ของการจัดการศึกษาในระบบ ซึง่ จะนําพาใหเกิดการยกระดับ

คุณภาพของการศึกษาในทีส่ ดุ แตในปจจุบนั ทีเ่ ปนอยูส ถานศึกษาเอกชนกําลัง
เผชิญกับปญหาความเฉือ่ ยชาเปนอยางมาก
ในการขจัดปญหาตาง ๆ ดังกลาว และจัดสภาพการณทจ่ี าเป
ํ น
สําหรับการฟน ฟูสถานศึกษาเอกชนนัน้ รายงานฉบับนีข้ อเสนอแนะนโยบายการ
ปฏิรปู ทีใ่ หอสิ ระแกสถาบันเหลานี้ โดยมีเงือ่ นไขวาจะตองตระหนักในภาระหนา
ที่ที่มีตอสังคม
รวมทั้งขยายขอบเขตความชวยเหลือทางดานการเงินและการ
บริหารใหแกสถาบันทีท่ มุ เทความพยายามในการพัฒนาตนเองไปพรอม ๆ กัน

5. การจัดสรางเครือขายสารสนเทศและการปฏิรปู การเรียนรูข องสังคม
รายงานการปฏิรูปการศึกษาฉบับนี้มีเปาหมายในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานจัดการศึกษาในเกาหลี ดวยการทบทวนนโยบาย
ของรัฐวาดวยอิสระในการจัดการศึกษาในสวนทองถิน่ การผลิตครู และสถาน
ศึกษาเอกชน
นอกจากนีเ้ พือ่ เปนการสรางสภาพแวดลอมและกรอบงานดัง
กลาวใหเปนระบบ รายงานฉบับนีจ้ งึ กลาวถึงมาตรการในการจัดสรางเครือขาย
สารสนเทศทางการศึกษา และการเรียนรูข องสังคมไวดว ย
นโยบายการปฏิรูปที่รวมงานสรางเครือขายสารสนเทศทางการ
ศึกษานับเปนแนวโนมหลักของการเปลีย่ นแปลงทางสังคมก็วา ได รายงานฉบับ
นี้ไดจัดรางมาตรการตาง ๆ ในการปรับเปลีย่ นโครงสรางและวิธกี ารจัดการ
ศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับสังคมสารสนเทศ รวมทัง้ มาตรการในการขจัดความ
เหลื่อมลํ้ าและการลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอันเกี่ยวเนื่องกับโอกาสทางการ
ศึกษา ซึง่ มีสาเหตุมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ ําสมัย นอกจากนีย้ งั กระตุน ให

สาธารณชนไดพยายามชวยกันจัดฝกอบรมอยางเหมาะสมใหแกปจ เจกชน และ
แสวงหาหนทางอันหลากหลายเพือ่ สรางบรรยากาศดังกลาวใหเกิดขึน้ ในสังคม
นโยบายปฏิรูปการเรียนรูของสังคมมุงที่จะจัดสรางระบบของ
ชาติในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ อยางแทจริงใหแกปจ เจกชนทุกกลุม แทนการ
เนนเฉพาะการศึกษาในระบบและนักเรียนนักศึกษาในแบบดัง้ เดิมซึง่ รวมกันเปน
เพียงหนึง่ ในสีข่ องประชากรทัง้ หมดเทานัน้ ทิศทางหลัก ๆ ของการปฏิรปู ไดแก
1) จัดแผนงานและภารกิจในการจัดการศึกษาใหแกสงั คม ซึง่ กระจายอยูใ น
สถาบัน และภูมิภาคตาง ๆ มากมายหลายแหงในปจจุบนั ใหเขามาอยูใ นระบบ
เดียวกัน 2) จัดตั้งสถาบันและองคกรที่ จําเปนขึน้ เพือ่ ทําหนาทีแ่ สวงหาแนวทาง
และสงเสริมรูปแบบใหมในการเรียนรูข องคนในสังคม 3) จัดตั้งโครงสรางเพื่อ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาที่หลากหลายทั่วประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
จากนัน้ ก็นํามาใชเพือ่ ประโยชนในการจัดการศึกษาตลอดชีพ

II. ขอเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา (III)
1. การปฏิรปู การจัดการศึกษาสวนทองถิน่ ใหมอี สิ ระยิง่ ขึน้
เรากํ าลั ง ดํ ารงชี พ อยู  ใ นโลกที่ ก ารแข ง ขันไมมีขีดจํ ากัดขณะที่
กระแสโลกา-ภิวัตน การคํานึงถึงทองถิน่ และการนําคอมพิวเตอรมาใชกก็ ําลัง
พัดผานในเวลาพรอม ๆ กัน หนวยพืน้ ฐานในการแขงขันก็คือ ภูมิภาคซึ่งในยุค
ปจจุบนั มีบทบาทและมีความสําคัญมากกวา ขีดความสามารถในการแขงขัน
ของแตละภูมิภาคขึ้นอยูกับทรัพยากรทางปญญาและความสามารถในการเรียน
รูข องบุคคลในทองถิน่ ทีจ่ ะผลิตและเติมทรัพยากรนีใ้ หเต็มอยางตอเนือ่ ง ดังนั้น

การปฏิรปู การจัดการศึกษาสวนทองถิน่ อยางมีอสิ ระจึงควร
นําเอาความ
สามารถในการเรียนรูแ ละทรัพยากรทางภูมปิ ญ
 ญาของบุคคลในชุมชนทุก หมู
เหลาออกมาใหมากทีส่ ดุ โดยครอบคลุมประชากรในวัยเรียนดวย ทัง้ นีก้ ารจัด
การอยางมีอิสระและมีความคิดสรางสรรคจะขึ้นอยูกับการตัดสินโดยรวมของ
สมาชิกในชุมชนนัน้ ๆ
PCER
ไดปพู น้ื ในเรือ่ งการจัดการศึกษาอยางอิสระไวแลวใน
ระดับโรงเรียน โดยเสนอแนะใหแตละโรงเรียนจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารโรง
เรียนขึน้ มา โครงสรางการจัดการศึกษาอยางมีอสิ ระในระดับทองถิน่ ทีใ่ ชอยูใ น
ปจจุบนั ซึง่ เริม่ ในป 1991 นัน้ อิงอยูก บั การแบงเขตพืน้ ทีท่ างการศึกษาออกเปน
ภูมภิ าค ซึง่ จําเปนตองไดรบั การทบทวนเสียใหมเพือ่ ใหมคี วามสอดคลองกับ
หลักการพืน้ ฐานของการปฏิรปู การศึกษา ประสบการณจาก 5 ปทผี่ า นมา สงผล
ใหเกิดการเห็นพองตองกันทัง้ ในกลุม นักการศึกษาและสาธารณชนทั่วไป วาโครง
สรางทีใ่ ชกนั อยูใ นขณะนีค้ งจะไมสามารถจัดการศึกษาใหมคี วาม
หลาก
หลายในลักษณะที่ศูนยกลางอยูที่ตัวผูเรียนตามที่แผนงานปฏิรูปไดวางเปา
หมายไวแตเดิมได
ในชัน้ แรก โครงสรางทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั เปนผลใหขาดประสิทธิภาพ
เปน อยางมาก อันเนือ่ งมาจากการทํางานทีซ่ าซ
ํ้ อนกันระหวางคณะกรรมการการ
ศึกษากับสภา ทองถิน่ ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษา และกิจกรรมนอก
หลักสูตร สํานักงานการศึกษาสวนทองถิน่ โดยทัว่ ไปซึง่ มีเจาหนาทีน่ อ ยมักจะใช
เวลามากกวาครึ่งปเพื่อเตรียมการรับมือกับการตรวจงานและซักถามขอมูลโดย
สภาทองถิน่ และคณะกรรมการการศึกษา เวลา และพลังงานดังกลาวแททจ่ี ริง
แลวควรจะหมดไปกับการใหการศึกษาแกนกั เรียนและประชาชนมากกวา

นอกจากนั้นหัวหนาหนวยงานสวนทองถิ่นของรัฐก็ยังไมมีสิทธิ
และหนาทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรเลย ดวยเหตุนพ้ี วกเขา
จึ ง ไม ส ามารถจั ด หรื อ ให ก ารสนั บ สนุ น สภาพแวดล อ มทางการศึ ก ษาตามที่
สมาชิกในชุมชนปรารถนาได อาทิ จัดหาเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
เด็กหรือการจัดหาทีด่ นิ เพือ่ สรางโรงเรียน เปนตน การศึกษาทีห่ ลากหลายก็ไม
สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน และการฝกอบรมผูน าชุ
ํ มชนในยุค
การปกครองสวนทองถิน่ อยางอิสระเต็มทีก่ เ็ ปนไปไดยาก ความสัมพันธระหวาง
หนวยงานทางดานการศึกษาทั้งหลายทั้งปวงมักจะออกมาในลักษณะความขัด
แยงและความไมไววางใจกันมากกวาที่จะเปนการประสานงานอยางใกลชิดและ
ใหความชวยเหลือซึง่ กันและกัน
ฉะนั้นระบบการศึกษาสวนทองถิ่นแบบเสรีจึงควรยึดถือหลักการ
ในการ ปกครองและควบคุมตนเองของสมาชิกในชุมชน โดยมุง ไปทีค่ วามเชีย่ ว
ชาญพิเศษและความมีอสิ ระของการจัดการศึกษาสวนทองถิน่ ในขณะเดียวกันก็
ควรสะทอนความตองการทางการศึกษาทีห่ ลากหลายของสมาชิกในชุมชน ผูซ งึ่
เปนผูเ ขารับการศึกษาและตอบสนองความตองการที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชน
ไปดวยพรอม ๆ กัน นอกเหนือไปจากนัน้ หนวยงานในสวนทองถิน่ ทุก ๆ แหง
ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาในชุมชนในภาพรวม ซึง่ เปน
ปจจัยทีจ่ ะขาดเสียไมไดในการปรับปรุงความเปนอยูข องสมาชิกในชุมชนนัน้ ๆ
1.1 การทําความกระจางเกีย่ วกับความสัมพันธระหวางการดูแลตน
เอง ในสวนทองถิ่นและการดูแลตนเองทางดานการศึกษา
! การทําความกระจางเกีย่ วกับภารกิจในความรับผิดชอบ
ของรัฐบาล สวนทองถิน่ ในภาพรวมในการสนับสนุนการศึกษา

- นอกเหนือไปจากหนาทีใ่ นการจัดการศึกษาและกิจกรรมนอก
หลักสูตรซึง่ เปนองคประกอบของอิสรภาพทางการศึกษาแลว อํานาจหนาทีข่ อง
หัวหนาสํานักงานสวนทองถิ่นของรัฐในการดูแลสภาพความเปนอยูของสมาชิก
ในชุมชน ซึ่งครอบคลุมการ ชวยเหลือทางการศึกษาเอาไวดว ยนัน้ นับวาเปน
อํานาจอันชอบธรรม
- ควรจะมีการระบุในรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบทาง
การศึกษา และการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรซึง่ เปนองคประกอบของอิสรภาพ
ทางการศึกษา สวนการใหการสนับสนุนภารกิจทางการศึกษาในดานอืน่ ๆ ควร
จะอยูภ ายใตความรับผิดชอบของรัฐบาลสวนทองถิน่ ทัง้ หมด
- กระทรวงศึกษาธิการควรปฏิบตั งิ านรวมกับกระทรวงมหาดไทย
เพื่อจัดทํ ารายการเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบทางการศึกษาในสวนที่ของ
เกี่ยวกับอิสรภาพทางการศึกษาและระบุไวในพระราชบัญญัติวาดวยอิสรภาพ
สวนทองถิน่ และพระราช-บัญญัตอิ สิ รภาพทางการศึกษา
1.2 การปฏิรปู ระบบคณะกรรมการการศึกษาและระบบผูต รวจราช
การ
! การฟน ฟูสถานภาพของคณะกรรมการการศึกษา
- ในฐานะองคกรทีม่ หี นาทีใ่ นการตัดสินใจและจัดการเกีย่ วกับ
การศึกษาและผลงานทางวรรณกรรม คณะกรรมการการศึกษาควรจะคงสิทธิใน
ปจจุบนั เอาไว
โดยสามารถรางกฎหมายและตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบายที่
สําคัญๆ ทางการศึกษาได
! สิทธิหนาทีข่ องคณะกรรมการการศึกษา

(มาตราที่ 1 ถึง 3 วาดวยการดําเนินงาน และมาตราที่ 4 ถึง 11
วาดวยการดําเนินงานและการตัดสินใจ)
1) การออกกฎระเบียบตางๆ จะตองนําเสนอตอสภานครหรือ
สภาจังหวัด
2) แผนงบประมาณตาง ๆ พรอมทัง้ บัญชีรายรับ-รายจายจะ
ตองนําเสนอตอสภานครหรือสภาจังหวัด
3) ดําเนินการกําหนดและจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ คาใช
ประโยชนและคาวาจาง คาใชจา ยสวนรวม และคาธรรมเนียมในการติดตั้ง
4) ออกกฎระเบียบทางการศึกษา
5) จัดตัง้ และบริหารกองทุนตาง ๆ
6) จัดหาและจัดงานทรัพยสนิ ทีส่ ําคัญ ๆ
7) จัดตั้ง จัดการ และเคลื่อนยายสิ่งอํานวยความสะดวกสวน
กลาง
8) แบกรับภาระทีอ่ ยูน อกเหนืองบประมาณและเพิกถอนสิทธิ
ตาง ๆ ทีอ่ ยูน อกเหนือจากทีไ่ ดระบุไวในกฎหมายและระเบียบทัง้ หลาย
9) รับเรือ่ งและคลีค่ ลายปญหาการรองเรียน
10) ภารกิจอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุไวในกฎหมายและกฎระเบียบของ
นครหรือจังหวัด
11) ตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบายทางการศึกษาและการบริหารการ
ศึกษาที่สําคัญอื่น ๆ
! การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกรรมการการศึกษาและ
กระบวนการเลือกตั้ง

- สภานครและสภาจังหวัดจะเปนผูค ดั เลือกกรรมการการศึกษา
จาก รายนามทีน่ กั การศึกษาและหัวหนาหนวยงานของรัฐในระดับทองถิน่ เปน
ผูเ สนอ โดย รายชือ่ ทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณาจะมีมากกวาจํานวนคณะกรรมการฯ
หนึง่ เทาตัว
- หัวหนาสวนราชการในทองถิน่ ควรเปนผูน ําเสนอหนึง่ ในสาม
ของจํานวนรายนามผูส มัครทัง้ หมด เพือ่ เปนการเสริมสรางความรับผิดชอบและ
การสนับสนุนในเรือ่ งการจัดการศึกษาสวนทองถิน่ ใหแข็งแกรงกวาเดิม
- นักการศึกษามากดวยประสบการณควรจะเปนผูน าเสนอรายชื
ํ
อ่
สองในสามสวนทีเ่ หลือ เพือ่ สรางหลักประกันในเรือ่ งความเชีย่ วชาญ
- คุณสมบัติของนักการศึกษาผูมากดวยประสบการณจะตอง
เปนผูม ี :1) ประสบการณในการสอนสาขาใดสาขาหนึง่ การวิจยั ทางการ
ศึกษาหรือการบริหารการศึกษาเปนเวลา 15 ป
2) ประสบการณในดานตาง ๆ ขางตนในลักษณะผสมผสานรวม
เปนเวลา 15 ป
! การลดจํานวนคณะกรรมการการศึกษา
- จํานวนของคณะกรรมการการศึกษาซึง่ รวมผูต รวจราชการ ควร
จะอยูร ะหวาง 7-11 คน เพือ่ ประกันการทํางาน และการตัดสินใจที่มีประสิทธิ
ภาพ
- ครูผูสอนมีสิทธิที่จะไดรับคัดเลือกใหเปนกรรมการการศึกษาได
เพือ่ สะทอนความตองการของการจัดการศึกษาในโรงเรียน และเพือ่ ฟน ฟูวชิ าชีพ
ครูดวยในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ดี หลังจากไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการแลว

เหล า ครู ผู  ส อนควรจะยื่ นใบลาพักจากการสอนจนกวาจะหมดวาระการเปน
กรรมการ
- ในปจจุบนั “กรรมการการศึกษา” เปนหนาทีก่ ารงานใน
ลักษณะไมเต็มเวลา วาระการดําเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาควรจะ
เปน 4 ป
- ผูต รวจราชการจะดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการการ
ศึกษาโดยอัตโนมัติ
! คุณสมบัติและการเลือกตั้งผูตรวจราชการ
- ผูท ป่ี ระสงคจะเปนผูต รวจราชการจะตองลงทะเบียนสมัครเขา
รับเลือกตามทีก่ ฎหมายระบุไว ซึง่ จะเปนการเปดโอกาสใหนกั การศึกษาสวนทอง
ถิน่ และชุมชนไดแสดงความนึกคิดและศักยภาพในการปรับปรุงการจัดการศึกษา
ของเขา/เธอใหสาธารณชนไดพสิ จู น
- คณะกรรมการการศึกษาจะเปนผูเ ลือกตัง้ ผูต รวจราชการหลัง
จากฝายกระบวนการลงทะเบียนสมัครเขารับเลือก และการพิสจู นจากสาธารณ
ชนมาแลว
หากกรรมการการศึ ก ษาทานใดประสงคจ ะสมัครเขา รับ
เลือกตั้งในตําแหนง ผูตรวจราชการ บุคคลผูนั้นพึงลาออกจากตําแหนง
กรรมการกอนการเลือกตัง้ เปนระยะเวลาจํานวนวันตามทีก่ าหนดไว
ํ
- คุณสมบัตขิ องผูต รวจราชการยังคงเหมือนทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั
นัน่ คือ มีประสบการณทางดานการศึกษาเปนเวลา 15 ป วาระการทํางานคือ 4
ป และสามารถเขาดํารงตําแหนงนีไ้ ดเพียง 2 วาระเทานัน้
! สถานภาพและความรับผิดชอบของผูตรวจราชการ

- ผูต รวจราชการเปนตัวแทนของรัฐบาลสวนทองถิน่ วาดวยเรือ่ ง
การจัดการศึกษาและกิจกรรมนอกหลักสูตร
รวมทัง้ กํากับดูแลและบริหารการ
ทํางานของคณะกรรมการ การศึกษา
! หนาที่ในความรับผิดชอบของผูตรวจราชการ
1) เตรียมการเกีย่ วกับกฎระเบียบ
2) รางงบประมาณ
3) เตรียมการจัดทําบัญชีงบดุลรายรับ - รายจาย
4) จัดสราง ยายโอน และปดกิจการโรงเรียน และสิง่ อํานวยความ
สะดวกทางการศึกษา
5) กํากับดูแลการจัดการในเรื่องหลักสูตร
6) สงเสริมการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7) สงเสริมการเรียนรูในสังคมและความสําเร็จในดานอืน่ ๆ ที่
เกีย่ วของกับการเรียนรูแ ละการผลิตวรรณกรรม
8) ปรับปรุงพลศึกษา และสุขศึกษาในโรงเรียน พรอมทัง้ จัด
สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหดีขน้ึ ดวย
9) จัดแบงเขตการศึกษาเพือ่ ใหนกั เรียนสามารถลงทะเบียนใน
โรงเรียนอืน่ ซึง่ อยูใ นเขตการศึกษาเดียวกันได
10) จัดหาสิง่ อํานวยความสะดวก อุปกรณ และสือ่ การเรียนการ
สอนเพือ่ สัมฤทธิผลทางการศึกษาและการผลิตวรรณกรรม
11. จัดหาและจัดการขายทรัพยสนิ
12. กําหนดคาธรรมเนียมพิเศษ คาธรรมเนียมในการใหใช
ประโยชน คาใชจา ยสวนรวม และคาธรรมเนียมในการติดตั้ง

13. จัดทําพันธบัตร ยืมเงินจากกองทุน และแบกรับภาระทาง
ดานการเงินทีอ่ ยูน อกเหนืองบประมาณ
14. จัดตัง้ และบริหารกองทุนตาง ๆ
15. บริหารงานบุคคลผูท เ่ี ปนเจาหนาทีส่ มทบของรัฐทัง้ ในระดับ
ทองถิน่ และระดับชาติทเ่ี กีย่ วโยงกับคณะกรรมการการศึกษา
16. สงเสริมประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับผลสัมฤทธิท์ างการ
ศึกษา และการผลิตวรรณกรรมของนครหรือจังหวัด
จะมีการทบทวนพระราชบัญญัติอิสรภาพทางการศึกษาใน
ป 1996 โดยจะนําผลการทบทวนไปปฏิบัติหลังจากการจัดตั้งคณะ
กรรมการการศึกษาชุดตอไปแลวเสร็จ

2. การปฏิรปู นโยบายการฝกหัดครูเพือ่ ฟน ฟูวชิ าชีพครู
“คุณภาพของการศึกษายอมขึน้ อยูก บั คุณภาพของครู”
นี่คือ
หลักการสําคัญของการจัดการศึกษา เราไมสามารถปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียน
ไดสําเร็จหากไมมีการยกระดับคุณภาพของครูควบคูไปกับการฟนฟูสังคมในโรง
เรียนซึง่ ตกอยูใ นสภาพทอแท ผลลัพธสดุ ทายทีจ่ ะไดจากการปฏิรปู การศึกษายอม
จะตกอยูก บั โรงเรียน และการปฏิรูปใด ๆ ก็ตามทีไ่ มสามารถนําความเปลี่ยน
แปลงมาสูการจัดการศึกษาได ก็เปนทีค่ าดหมายไดวา จะไมสามารถกอใหเกิด
คุณปู การไดเชนกัน ดังนั้นตัวครูผูสอนสั่งและคอยใหคําปรึกษาแกนกั เรียนจึง
เปนผูกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ขึน้ รวมไปถึงการปฏิรูปการศึกษาใน
โรงเรียนดวย
ในปจจุบนั มหาวิทยาลัยศึกษาศาสตรแหงชาติทง้ั หลาย รวมทัง้
วิทยาลัยครูทเ่ี ปนสวนหนึง่ ของมหาวิทยาลัยทัว่ ไป ซึง่ ลวนมีบทบาทอันสําคัญใน

การฝกหัดครู ตางก็ตอ งเผชิญกับปญหานานาประการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับหลักสูตร
ขอบเขต และสิ่งอํานวยความสะดวก นอกจากนีอ้ ปุ ทานวิชาชีพครูซง่ึ ลนตลาดก็
สงผลใหการหางานยากลําบาก ขณะเดียวกันนักเรียนวัยเยาวทม่ี คี ณ
ุ สมบัตดิ ี
เดนเปนจํานวนมากก็พยายามหลีกเลีย่ งการเขาเรียนในวิทยาลัยครู
ฉะนั้ น จึ ง ควรมี การปรับปรุงคุณภาพของสถาบันการฝกหัดครู
ดวยการนํามาตรการการประเมินผลและการรับรองวิทยฐานะมาใช โดยมีเปา
หมายดังนี้คือ 1) ปลูกฝงคุณลักษณะสําคัญ ๆ ทีจ่ ําเปนสําหรับวิชาชีพครู 2) จัด
ใหบริการความรูท างวิชาชีพและพัฒนาขีดความสามารถในการสอนทางสายวิชา
การควบคูไ ปกับการใหคาปรึ
ํ กษาแกนกั เรียนดวย ภารกิจดังกลาวจะชวยสรางพืน้
ฐานทางดานครุศาสตรใหแนนหนาแกนกั ศึกษาทีม่ คี วามสามารถเปนเลิศ รวมทัง้
จะชวยใหพวกเขากลายมาเปนครูทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ พียบพรอมในอนาคต
ระบบการออกวุฒิบัตรการสอนและการฝกอบรมครูประจํ าการ
ควรจะไดรับการปฏิรูปดวยเชนกัน เพื่อมุงสรางสังคมการศึกษาตลอดชีวิตที่เปด
กวางและเพื่อเปนการริเริ่มใหมีการจัดการศึกษาในลักษณะที่หลากหลายและมี
ผูเ รียนเปนศูนยกลางการเรียนรู การทีจ่ ะบรรลุเปาหมายนีไ้ ดนน้ั จะตองมีการ
ขยายแผนงานการวาจางตามขอตกลงในสัญญา ซึง่ ในปจจุบนั ก็จํากัดอยูเ ฉพาะ
กับครูชั่วคราวเทานั้นเพื่อใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษยอันหลาก
หลาย ซึง่ จะยังประโยชนแกการจัดการศึกษาในโรงเรียน นอกจากนีค้ วรตองมี
การขยายประเภทของครูหมุนเวียนใหกวางขวางกวาเดิมดวย การฝกอบรมครู
ประจําการก็ควรจะไดรับการปรับปรุงใหมีความหลากหลายและเขมขนในเนื้อ
หา เพือ่ สงเสริมใหครูผสู อนสามารถพัฒนาความถนัดและขีดความสามารถของ
ตนได

การปฏิรูปขอกํ าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและขั้นตอนการผลิตผู
เชีย่ วชาญทางดานการศึกษาผูซ ง่ึ ตองแบกรับภารกิจการบริหาร จะชวยฟน ฟู
สังคมโรงเรียนทีไ่ รบทบาท และชวยกอใหเกิดการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการจัด
การศึกษาในโรงเรียนไดใน ทีส่ ดุ ครูรุนหนุมสาวที่มีคุณสมบัติโดดเดนควรจะได
รับโอกาสในการเขารับตําแหนงผูบ ริหารการศึกษาได ซึง่ จะเปนการปูพน้ื ฐาน
อยางเปนระบบใหกบั การปฏิรปู โรงเรียนและการปฏิรปู การศึกษาในภาพรวม
นอกจากนี้ควรมีการปฏิรูปโครงสรางสวัสดิการครู โดยการมุง มัน่
นํารูปแบบตางๆ ของการสรางแรงจูงใจและการเพิม่ ขีดความสามารถมาใช ทัง้ นี้
เพือ่ เปนการบมเพาะความภาคภูมใิ จในศักดิศ์ รีของวิชาชีพครู รวมทัง้ เปนการ
สรางเสถียรภาพทางการเงิน ซึง่ เกีย่ วโยงกับงานการสอนและการใหคําปรึกษา
แกนกั เรียนดวย
2.1 การปฏิรปู ระบบการฝกหัดครูเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพครู
ระบบการฝกหัดครูควรไดรับการปฏิรูปโดยการปรับปรุงคุณภาพ
ของสถาบันการฝกหัดครู ปรับเปลีย่ นระดับของอุปสงคและอุปทานของอาชีพครู
รวมทัง้ ใหการ ชวยเหลือโรงเรียนเพือ่ ใหสามารถปรับตัวเขากับ “หลักสูตรใหม”
ตามทีร่ ะบุไวในรายงานฉบับทีส่ องของ PCER
! การจัดทําระบบการประเมินผลและการรับรองวิทยฐานะ
สําหรับสถาบันการฝกหัดครู
เปนที่คาดหวังวาระบบการประเมินผลและการรับรองวิทยฐานะ
ของสถาบันและหลักสูตรการฝกหัดครูทั้งหลาย จะกอใหเกิดการปรับปรุงคุณ
ภาพโดยรวม

- เปาหมายของการประเมินผลก็คอื สถาบันการฝกหัดครูที่มีอยูใน
ปจจุบนั ซึง่ ไดแก มหาวิทยาลัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยครู
มหาวิทยาลัยการฝกหัดครูแหงชาติ คณะศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยทั่วไป
มหาวิทยาลัยการฝกหัดครูแหงชาติเกาหลี บัณฑิตวิทยาลัยการฝกหัดครู และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรฝกหัดครูที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยตาง ๆ
- การประเมินผลจะเนนทีห่ ลักใหญ ๆ 6 ประเภท คือ 1) หลักสูตร
การฝ ก หั ด ครู แ ละการจั ด การซึ่ ง แตกต า งไปจากหลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอนใน
มหาวิทยาลัยทัว่ ไปในเนือ้ หาทีเ่ หมือนกัน ขอแตกตางอื่น ๆ ก็เชนความสัมพันธ
ระหวางหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อีกทั้งความตางในเรื่องความ
เขมขนระหวางหลักสูตรพืน้ ฐานและ วิชาเอก 2) อุปกรณและสิง่ อํานวยความ
สะดวกทางการศึกษา 3) การดําเนินงานของโรงเรียนสมทบทัง้ ในระดับประถม
และมัธยมศึกษา รวมทัง้ ระดับการบูรณาการระหวางเนือ้ หาศึกษาศาสตรกบั
การฝกสอน 4) อัตราสวนของครูผสู อนระหวางวิชาทัว่ ไปกับวิชาเฉพาะ 5)
ระดับการศึกษาและการวิจัยในหมูครูผูสอนดวยกัน 6) ระดับของคุณลักษณะ
เฉพาะของหลักสูตรในสถาบันการฝกหัดครูทง้ั หลาย อยางไรก็ตามควรจะตองมี
การพัฒนาและประกาศเกีย่ วกับประเด็นอืน่ ๆ ในรายละเอียดอีกมาก กอนทีจ่ ะ
ลงมือประเมินผลอยางจริงจัง
- มหาวิทยาลัยทีม่ ผี ลการประเมินเปนทีน่ า พอใจจะไดรบั ความชวย
เหลือทางการเงินและการบริหารอยางเต็มที่ เพือ่ มุง สูค วามเปนเลิศในสถานะ
สถาบันการฝกหัดครูที่มีคุณภาพสูง
สวนมหาวิทยาลัยทีเ่ หลือก็จะไดรบั การ
สนับสนุนใหเปลีย่ นแนวทางไปเปนสถาบันทางวิชาการทัว่ ๆ ไป หรือไมกป็ รับตัวเอง
เปนสถาบันจัดใหการฝกอบรมวิชาชีพ อืน่ ๆ แทน
• การปรับเปลีย่ นนโยบายการผลิตครูในระดับมัธยมศึกษา

- ผลการประเมินสถาบัน และหลักสูตรการฝกหัดครูควรจะไดรับ
การนํ ามาใชอยางมีประสิทธิภาพเพื่อชวยผลิตกลุมครูระดับมัธยมศึกษาที่มี
ความสามารถสูง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ทั่วไปควรจะเนนที่การฝกอบรมครูในเนือ้ หาทีย่ งั ไมไดรบั การพัฒนาวาดีพอใน
วิทยาลัยครูหรือจะมี ประสิทธิภาพมากกวาหากเปดสอนในมหาวิทยาลัยทั่วไป
• การปฏิรูประบบมหาวิทยาลัยการฝกหัดครูแหงชาติ
ในการสงเสริมการปรับปรุงคุณภาพการฝกหัดครูและการจัดทํา
“หลักสูตรพื้นฐานที่มีมาตรฐานระดับชาติ”
สําหรับการฝกหัดครูนั้น
มหาวิทยาลัยการฝกหัดครู ทั้งมวลควรจะเขามารวมตัวกัน หรือไมก็เขามา
เปนสถาบันสมทบวิทยาลัยครูดวยวิธีการดังตอไปนี้ คือ
- มหาวิทยาลัยการฝกหัดครูอาจจะรวมตัวกับมหาวิทยาลัยที่อยู
ใกลเคียง
มหาวิทยาลัยการฝกหัดครูอาจจะเปดหลักสูตรใหมีความ
หลากหลายและปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรดวยการยายโอนหนวยกิต และ
เสนอหลักสูตรทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
- มหาวิทยาลัยการฝกหัดครูและวิทยาลัยครูอาจจะรวมตัวกัน
เพื่อสรางสถาบันการฝกหัดครูขึ้นมาใหมก็ได
- มหาวิทยาลัยการฝกหัดครูหลาย ๆ แหงภายในภูมภิ าคเดียว
กันอาจจะรวมตัวกันเปนสถาบันเดียวกันก็ได
อนาคตของระบบการฝกหัดครูที่สูงกวาปริญญาตรีและ
การฝกอบรมครูประจําการ
การที่จะปรับตนใหคลอยไปกับแนวโนมของสังคมในภาพรวม
ของการบรรลุการเรียนรูในขั้นสูงซึ่งมุงยกระดับคุณภาพของการฝกหัดครูได
สําเร็จนั้น จําตองมีการยกระดับการฝกหัดครูทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
•

ที่สูงกวาในสถาบันหลัก ๆ ทัง้ มวล ภารกิจดังกลาวจําเปนที่จะตองมีการวาง
แผนในระยะยาว
- สถาบันที่โดดเดนในหมูวิทยาลัยที่มีอยูในปจจุบันควรจะ
ได รั บการสนั บ สนุ น ใหมีการยกระดับหลักสูตรการฝกหัดครูใหสูงถึงระดับ
ปริญญาตรี
- สวนบัณฑิตวิทยาลัยครูที่มีผลการประเมินที่เยี่ยมยอดก็
ควรจะขยายหลักสูตรและแผนงานเพือ่ ใหสาธารณชนและครูประจําการสามารถ
เขามาศึกษาและฝกอบรมไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพและ
ความถนัดของตน ซึ่งเทากับเปนการเพิ่มเติมความรูและทักษะตาง ๆ ที่จํา
เปนตอสาขาวิชาชีพครู รวมทัง้ สาขาอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกันดวย
- ควรมีการฝกอบรมครูประจําการและฝกอบรมภาคสนามโดย
เนนที่บัณฑิตวิทยาลัยครูที่มีผลการประเมินเยี่ยมยอด
บรรยาครูที่ถูกสงไปยังบัณทิตวิทยาลัยครูควรจะสามารถ
เลือกสถาบันที่ตนชื่นชอบดวยตัวเองจากกลุมสถาบันการฝกอบรมครูประจํา
การที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะแลว โดยอิงเงือ่ นไขของพืน้ ที่ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง และสาขาวิชาหลักเปนเกณฑ รัฐจะเปนผูออกคาใชจายระหวางฝก
อบรมอยูในบัณฑิตวิทยาลัยครูเหลานี้
2.2 การปรับปรุงความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของการสอบ
คัดเลือกครู
• การปรับปรุงการสอบคัดเลือกครู
เพื่อเปนการปรับปรุงความเที่ยงตรงและศักยภาพที่แตกตางกัน
ของขอสองคัดเลือกครูและเพื่อเปนการนําไปสูการไดครูที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สมเขารับตําแหนง จึงควรมีการปฏิบัติรูปการสอบ ดังนี้
- การสอบครั้งแรกซึ่งเปนการสอบขอเขียนควรจะมีสถาบันที่
เชี่ยวชาญทางดานการประเมินผลเปนผูออกขอสอบโดยมีสานั
ํ กงานการศึกษา

ประจํานครหรือจังหวัดเปนผูตรวจขอสอบ แตละสํานักงานฯ สามารถเลือกที่
จะคัดเลือกรอบสุดทายโดยอิงผลการสอบผสมกับผลการเรียนทางดานวิชาการ
เปนเกณฑหรือจะคัดเลือกรอบแรกโดย อิงผลการสอบลวน ๆ ก็ได
จํานวนผูสอบผานการทดสอบครั้งแรกควรจะมากกวา
ตําแหนงที่รับสมัครทั้งหมด
- การทดสอบครั้งที่ 2 ควรจะอยูในความควบคุมดูแลของสํานัก
งานการศึกษาประจํานครหรือจังหวัด ซึ่งจะเปนผูวาจางครูเหลานี้ การคัด
เลือกครั้งสุดทายควรจะอิงการพิจารณาปจจัยการประเมินผลที่หลากหลาย
อยางรอบดาน อาทิ การสอบสัมภาษณ การฝกสอน ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการ
หนังสือแนะนําตัวเอง รางวัล และวุฒิบัตรในสาขาวิชาเอก และงานอาสาสมัคร
- ผูผ า นการคัดเลือกแลวควรจะไดรบั การฝกอบรมปฏิบตั งิ านจริงใน
ชวงระยะเวลาหนึ่ง
- ควรมีการสงเสริมใหโรงเรียนเอกชนคัดเลือกครูโดยวิธีเปด
เผยเชนนี้ดวยเชนกัน โดยวาจางสถาบันเชี่ยวชาญทางดานการประเมินผลให
จัดทําขอสอบให
ควรจะปรับ
2.3 วิชาชีพครูที่เปดกวางและมีความหลากหลาย
ระบบการคัดเลือกครูและคุณสมบัติของครูโดยใชนโยบายที่ยืดหยุนและเปด
กวาง นอกจากนี้ยังควรสะทอนหลักการพื้นฐานของการปฏิรูปการศึกษา นัน่
คือ การสรางสังคมการเรียนรูต ลอดชีวติ ทีเ่ ปดกวางไวในนโยบายการคัดเลือกครูดี
ดวย
• สัญญาการจัดจางครูที่หลากหลาย
- ครูทไ่ี ดรบั การวาจางตามขอตกลงในสัญญา ซึ่งในปจจุบัน
จํากัดวงอยูแ ตเฉพาะ “ครูชั่วคราว” เทานั้น ควรจะไดรับการขยายขอบเขตเพื่อ
ใหครอบคลุม “ครูผูสอนทั้งในสายสามัญและสายอาชีวศึกษา” “ครูพิเศษ” รวม
ทั้ง “อาจารยใหญพิเศษ” ดวย

- โรงเรียนในระดับตาง ๆ กันสามารถจัดทําสัญญาวาจางขึน้ มา
เองได โดยการกําหนดเงือ่ นไขในการทํางาน อัตราคาตอบแทนและระยะเวลา
การวาจาง จากนั้นก็เชิญครูประเภทตาง ๆ ทีก่ ลาวถึงขางตนเขามารวมงาน
กับโรงเรียน ทั้งนี้จะตองผานคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนเปนกลไก
ดําเนินงานเสียกอน
• การขยายขอบขายของครูสมทบของสํานักงานการศึกษา

สวน

ทองถิน่ เชน ครูหมุนเวียน
- ควรมีการขยายขอบขายทัง้ ดานประเภทและจํานวนครูสมทบ
ซึ่งขึ้นอยูกับสํานักงานการศึกษาสวนทองถิ่น (นคร มณฑล อําเภอ) แทนการ
ขึ้นตรงตอโรงเรียนในแตละแหง อาทิ “ครูหมุนเวียน”
- การวาจางครูตามขอตกลงในสัญญาโดยใชเงินทุนทีอ่ ยูน อกงบ
ประมาณของรัฐควรจะเปนไปอยางแพรหลายในระดับสํ านักงานการศึกษา
สวนทองถิ่น
• การปรับปรุงระบบวุฒิบัตรวิชาชีพครู

ระบบวุฒิบัติวิชาชีพครูที่ใชกันอยูในทุกวันนี้ ควรจะไดรับการ
ปรับปรุงเพื่อสรางแรงจูงใจใหสงั คม
โรงเรียนกลายมาเปนองคกรทีม่ คี วามยืด
หยุนและมีวสิ ยั ทัศนกวางไกล
- ควรมีการขยายหลักสูตรวิชาชีพครูในลักษณะสหสาขาวิชา
รวมทั้ง หลักสูตรฝกอบรมสําหรับวิชาบูรณาการทั้งหลาย อาทิ สังคมศึกษา
กับวิทยาศาสตร
- ควรมีการประยุกตใชวุฒิบัตรครูในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ใหมาก
ขึ้น (เชน การหนังสือพิมพในลักษณะใหความรู) เพือ่ ทําใหวุฒิบัติวิชาชีพครูยัง
ประโยชนใหกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาแตอยูภายนอกโรงเรียน
ดวย

2.4 การปรับปรุงระบบเพื่อความกาวไกลทางวิชาชีพและทางคุณ
ภาพการศึกษาในโรงเรียน
• การปรับปรุงขอกําหนดวาดวยคุณสมบัติและขั้นตอนใน
การ
คัดเลือกผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา
ระบบผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาควรจะไดรับการทบทวน
เพื่อเกื้อหนุนใหครูผูมีความถนัดและศักยภาพทางวิชาชีพในการนิเทศการ
ศึกษา สามารถเปลีย่ นสถานภาพมาเปนผูเ ชีย่ วชาญทางดานการศึกษาไดใน
ระยะตน ๆ และเพือ่ ใหสามารถเจริญรุดหนาในวิชาชีพไดตลอดอายุการทํางาน
ในขณะเดียวกันก็ชวยปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนไปพรอม ๆ
กัน มาตรการการปฏิรูปควรเปนไปไดดังนี้
- ระบบผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาในปจจุบันแบงออกเปน 2
ลักษณะ คือ การนิเทศกับการวิจัยซึ่งควรจะหลอมรวมเขาเปนตําแหนง
“ศึกษานิเทศก” ตําแหนงใหมนี้ควรจะมีสายระบุการเลื่อนขึ้นที่แยกออกไปจาก
สายงานการบริหาร เชน ตําแหนงอาจารยใหญ หรือรองอาจารยใหญ เปนตน
และเพื่อเปนการเนนใหเห็นความสําคัญในวิชาชีพ ดังกลาว ขอกําหนดในการ
ยายโอนตําแหนงระหวางสายงานทั้ง 2 นี้ ควรจะไดรับการ ควบคุมอยางเครง
ครัด
- ผูเ ชีย่ วชาญทางการศึกษาจะมีอยูด ว ยกัน 4 ประเภท ซึ่งจะ
แตกตางกันไปตามวิชาชีพและความรับผิดชอบ ไดแก ตําแหนงศึกษานิเทศก
ตําแหนงผูต รวจราชการ ตําแหนงรองผูต รวจราชการ และตําแหนงผูตรวจราช
การอาวุโส
- การคัดเลือกศึกษานิเทศกเขารับตําแหนงควรจะกระทําโดย
เปดเผยผานการสอบคัดเลือก ผูมีคุณสมบัติสมัครเขารับคัดเลือกคือครูผูไดรับ

วุฒิบัตรวิชาชีพครูเกียรตินิยมอันดับ 1 และมีประสบการณในการสอนอยาง
นอย 5 ป
- ครูที่สอบผานการคัดเลือกควรจะตองผานการฝกงานโดยการ
ปฏิบัติจริงในชวงระยะเวลาหนึ่
• คาฝกอบรมภาคสนาม และการชวยเหลืองานวิจัยของครู
ควรมีการมอบทุนการวิจัยใหแกครูทั้งในระดับประถมและมัธยม
ศึกษา เพื่อเปนการชวยเหลืองานวิจัย ชวยสงเสริมการศึกษาอบรมภาคสนาม
รวมทัง้ ชวยฟน ฟูวชิ าชีพครู
- หลังจากไดมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยขึ้นแลว
ครูผูสนใจก็ควรเสนอแนะโครงการวิจัย การมอบทุนในการวิจัยนั้นจะใชความ
สามารถทางวิชาการเปนเกณฑ
- ควรมีการสงครูไปหาประสบการณตามมหาวิทยาลัยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ รวมทั้งในสถาบันวิจัยตาง ๆ ดวย เพื่อเขารวมในกิจ
กรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย โดยมีรัฐเปนผูใหการสนับสนุน
• การจัดหลักสูตรฝกอบรมครูประจําการแบบพิเศษสําหรับ

ครูที่มีความสามารถเยี่ยมยอด ควรมีการเปดหลักสูตรฝกอบรมครูประจํา
การในลักษณะพิเศษขึ้นเพื่อเปนการเตรียมตัวบรรดาครูผูมีคุณสมบัติโดดเดน
ใหกลายมาเปนผูนําในวิชาชีพในภายภาคหนา
- สําหรับหลักสูตรพิเศษนี้ ควรจะมีการจํากัดจํานวนครูผูมี
ความสามารถเยี่ยมยอดพรอมทั้งจัดแยกประเภทดวย
ทัง้ นีเ้ พือ่ สรางหลัก
ประกันวา การฝกอบรมครูประจําการจะเปนไปในลักษณะเฉพาะทางยิ่งกวา
เดิม
- หลักสูตรพิเศษนี้ ควรจะครอบคลุมการสงผูฝกงานไปพัก
อาศัยในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยตางชาติที่โดดเดนในชวงระยะเวลาหนึ่ง
เพือ่ ปรับปรุงวิชาชีพและทักษะทางวิชาการของเขาเหลานัน้ ดวย

- นักบริหารการศึกษาควรเขามามีสวนในหลักสูตรพิเศษนี้ดวย
โดยการชวยใหครูเหลานี้สามารถเรียนรูจากประสบการณของพวกเขาและ
สามารถทําความเขาใจในเรื่องบริหารการศึกษาได
การวางระบบแลกเปลี่ยนครูระหวางสถาบันฝกอบรม
กับโรงเรียนประถม/มัธยมศึกษา
ควรมี ก ารริ เ ริ่ ม จั ด แผนงานการแลกเปลี่ยนครูผูสอนระหวาง
สถาบันการฝกหัดครู เชน วิทยาลัยครูและวิทยาลัยทัว่ ๆ ไปกับโรงเรียน เพื่อ
ชวยในการศึกษาและปฏิบัติงานวิจัยในแบบลงลึก
ควบคูไปกับการฝกฝน
ทักษะและเรียนรูวิธีการในการสอน
- ควรจะมีการสงครูที่สอนในระดับประถมและมัธยมศึกษา รวม
ทัง้ ผู เชีย่ วชาญทางการศึกษาไปยังมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตาง ๆ
เพื่อไปทําการสอนหรือปฏิบัติงานวิจัยในชวงระยะเวลาหนึ่ง
- ศาสตราจารยในมหาวิทยาลัย ควรจะถูกสงไปสอนหรือใหคํา
ปรึกษาแกนักเรียนในโรงเรียนประถมหรือมัธยมศึกษาก็ได ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการ
เก็บเกี่ยวประสบการณโดยตรง
- แผนปฏิบัติรูปการศึกษาระบุใหการจัดหลักสูตรเปนไปอยางมี
เอกภาพ โดยมีวิชาเลือกใหเลือกเรียนไดในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ6 และ
เพื่อเปนการเตรียม รับมือกับการบังคับใชอยางเต็มรูปแบบ แผนงานแลก
เปลี่ยนครูผูสอนก็ควรจะไดรับการกระตุนและพัฒนาในทิศทางของการสง
ศาสตราจารยไปชวยสอนวิชาที่ตนเชี่ยวชาญในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
* ควรจะนําระบบนีม้ าใชอยางคอยเปนคอยไป โดยเริ่มจากโรง
เรียนมัธยมปลาย ที่ปรับมาใชระบบ 2+2 (มัธยมปลาย+วิทยาลัยอาชีวศึกษา)
หรือระบบ 2+4 (มัธยมปลาย+มหาวิทยาลัยเปด) ซึง่ ทัง้ 2 ระบบปรากฎอยูใ น
•

แผนการปฏิรูปอาชีวศึกษาของ PCER ซึง่ ประกาศอยางเปนทางการเมือ่ วันที่
9 กุมภาพันธ 1996
• การขยายตําแหนงรองอาจายใหญและการปรับปรุงความเชีย่ ว
ชาญ เฉพาะทาง สําหรับโรงเรียนหลาย ๆ แหงแลว ควรจะมีการแตงตั้งรอง
อาจารยใหญ หรือรองผูอ ํานวยการหลาย ๆ ตําแหนงเพื่อสนับสนุนการใหคํา
ปรึกษาแกนักเรียนและเพิ่มโอกาสแกครูในการขัดเกลาความสามารถพิเศษใน
ฐานะผูบริหารโรงเรียนคนหนึ่งดวย
- กฎระเบียบที่ระบุวาโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาจะแตง
ตั้งรองอาจารยใหญ รองผูอ ํานวยการได 2 คน เฉพาะในกรณีที่โรงเรียนนั้น ๆ
มีหองเรียนรวมทั้งสิ้น 43 หองหรือมากกวานั้น - กฎนี้ควรจะไดรับการลด
มาตรฐานลง
* โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาตอนตนที่มีหองเรียนรวม 36
หอง หรือมากกวานั้น (ชั้นประถมศึกษาในแตละชั้นมี 6 หอง สวนชั้นมัธยม
ศึกษาแตละชั้นมี 12 หอง) รวมทั้งโรงเรียนมัธยมปลายที่มี 30 หอง หรือมาก
กวานั้น (10 หองในแตละชั้นเรียน) ควรจะแตงตัง้ รองอาจารยใหญ รองผู
อํานวยการได 2 ตําแหนง ทั้งนี้ควรมีการปรับปรุงจํานวนรองอาจารยใหญ
รองผูอํานวยการใหไดสัดสวนกับจํานวนของครูในโรงเรียนดวย
2.5 การปฏิรูประบบสวัสดิการครู
ระบบสวัสดิการครูในปจจุบันที่ใหความสําคัญแกครูในฐานะผู
บริโภคเนนไปที่การใหเงินอุดหนุนคาใชจายในครอบครัว
ในบางครัง้ คราว
ผานแผนงานการสงเคราะหทง้ั ของภาครัฐและเอกชน สวนระบบใหมซึ่งเนน
การเพิ่มผลผลิตเนนที่การพัฒนาขีดความสามารถของครูที่มั่นคงในระยะยาว
โดยผานกลไกอยางเปนระบบ อาทิ ระบบการประกันภัยใหครู นอกจากนีย้ งั จะ
ยึดถือการตัดสินใจในรายบุคคลของครูในฐานะผูบ ริโภค แทนการยัดเยียดแผน
งานสงเคราะหในดานเดียวซึ่งจัดรางโดยรัฐในฐานะผูจัดใหบริการ

• การขยายภาระหนาที่ขององคกรสวัสดิการตาง ๆ

- ควรมีการปรับเปลี่ยนตัวบทกฎหมายเพื่อทําใหองคกรการ
รวมมือระหวางครูของเกาหลี (KTC) สามารถขยายแผนงานสรางหลักประกัน
ทางการเงินใหแกสมาชิกได ซึ่งจะสงผลให KTC กลายเปนองคกรหลักของส
วัสดิการครูไดในที่สุด
- ควรปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่ออนุญาตใหองคกรบริหารเงิน
บํานาญของเอกชนสามารถจัดทําแผนงานพัฒนาขีดความสามารถของครูเอก
ชนไดตามขอกําหนดในแนวทางสรางหลักประกันในการจางงาน
• การกระตุนแผนงานเกี่ยวกับสวัสดิการครูของสํานักงาน
ควรมีการจัดตั้งกองทุนสวัดิการครูขึ้นเปนบัญชี
การศึกษาสวนจังหวัด
พิเศษ
โดยใชเงินสวนหนึ่งจากเงินอุดหนุนของรัฐสําหรับการจัดการศึกษา
สวนทองถิ่นและอีกสวนหนึ่งจากรัฐบาลสวนทองถิ่นผสานกับเงินจากภาคเอก
ชน การใชเงินกองทุนควรจะเปนไปในลักษณะ ดังตอไปนี้
- อาจจะปรับปรุงซอมแซมสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหลือจาก
โรงเรียนในบริเวณภูเขาและชายทะเลที่ปดกิจการไปแลวใหกลายเปนสถานฝก
อบรมหรือนันทนาการ เชน จัดการสัมมนาหรือจัดกิจกรรมในทองถิ่นสําหรับ
โรงเรียนแตละแหงหรือสําหรับครูและครอบครัวก็ได
- ควรพิจารณาจัดหางบคาเชาบานใหแกครูผูถูกสงไปประจํา
ตามเกาะหรือสถานที่ที่หางไกลทุรกันดาร
- และเพือ่ เปนการชวยลดภาระดานการเงินใหแกครูทปี่ ระจําอยูใ น
ชนบทจึงควรมีการสรางหอพักใหแกบุตรหลานครูผูตองการที่จะศึกษาเลา
เรียนในเมืองใหญ ๆ
- ควรมีการออกบัตรพิเศษ 10-15% ใหแกครู เมื่อยามที่พวก
เขาเขารวมในกิจกรรมที่เพิ่มพูนความสามารถในวิชาชีพ เชน การซื้อหนังสือ
หรือการเขารวมในกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมตาง ๆ (ฝกอบรมและ

ปฏิบัติการทางดานคอมพิวเตอร ดูหนัง ดูละคร ฟงคอนเสิรต ชมนิทรรศการ
พิพธิ ภัณฑ ตลอดจนการทัศนศึกษาและดูงานดานการศึกษาในตางประเทศ)
• การจัดทําระบบชวยเหลือในเรื่องความปลอดภัยในโรง
เรียน ควรมีการจัดสรางกลไกในระบบเพื่อชวยใหครูสามารถทุมแทพลังงาน
พลังใจอยางเต็มที่ใหกับการศึกษาไดโดยไมตองมาพะวงกับการถูกละเมิดสิทธิ
ภาระทางดานการเงินและความกังวลใจตาง ๆ นา ๆ รวมทั้งขอเสียเปรียบแก
สถานภาพครูซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุในสถานศึกษา
- รัฐบาลทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่นควรจะคอย ๆ กอราง
สรางกองทุนสวัสดิภาพขึ้นโดยพัฒนาจากองคกรสวัสดิภาพในโรงเรียนใน
ปจจุบัน ซึง่ อยูใ นขอบเขตเล็ก ๆ ใหกลายเปนระบบประกันความเสียหาย
สําหรับครูและสถานศึกษา
- เพื่อเปนการรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดในสถานศึกษา
ทั้งหลาย รัฐก็ควรเขามาจัดทํากรมธรรมประกันภายสําหรับนักเรียนซึ่งไมได
รับการคุมครอง
โดยแยกเปนกรมธรรมประกันภัยออกมาตางหากหรือจะ
รวมกับกรมธรรมประกันภัยของโรงเรียนฉบับรวมก็ได
- การละเวนหรือลดภาระรับผิดชอบทัง้ ทางดานแพงและอาญา
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในสถานศึกษานั้น ควรจะมีการระบุไวในกรมธรรม
ประกันภัยสวัสดิภาพขางตนใหชัดเจน

3. การสงเสริมใหโรงเรียนเอกชนทํางานโดยอิสระและมีความรับผิด
ชอบ
ถึงแมวาโรงเรียนเอกชนจะมีบทบาทเปนอยางมากตอการขยาย
ตัวของการศึกษาในเกาหลี ทวาสถานศึกษาเอกชนกลับไมไดรับการยอมรับ
และการยกยองนับถือจากสังคมเทาที่ควรจะเปน เทาที่ผาน ๆ มา นับแตอดีต

สถานศึกษาเอกชนดําเนินการจากเงินคาเลาเรียนที่ไดรับลวน ๆ โดย
ปราศจากความชวยเหลือจากรัฐบาลแตอยางใด ดวยเหตุนี้สภาพแวดลอมทาง
การศึกษาจึงยอมตองดอยกวาสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและสถาบันการ
ศึกษาแหงชาติเปนธรรมดา เมื่อคํานึงถึงบทบาททีส่ ําคัญของสถานศึกษาเอก
ชนที่มีตอการศึกษาในประเทศเกาหลีแลวก็พบวาความกาวหนาทางการศึกษา
ของชาติในภาพรวมยอมจะเกิดขึ้นไมไดเลยหากไมมีการปรับปรุงสถานศึกษา
เอกชนไป พรอม ๆ กัน ฉะนั้นการปฏิรูปสถานศึกษาเอกชนและการสงเสริม
ความชวยเหลือจากภาครัฐจึงเปนภารกิจทีห่ ลีกเลีย่ งไมได และถึงเวลาอันควร
เพื่อชวยสะสางปญหาตาง ๆ และชวยใหสถานศึกษาเหลานี้สามารถแสดงบท
บาทในการจัดการศึกษาใหแกสาธารณชนไดอยางเหมาะสม
นอกจากปญหาในเรือ่ งของระบบแลว สถานศึกษาเอกชนใน
เกาหลียงั ตองเผชิญกับความยากลําบากในการดําเนินงานอีกดวย ความกด
ดันทางดานการเงิน ซึง่ โถมเขามาอยางไมหยุดหยอน ผนวกกับขอบังคับซึ่ง
เหมือน ๆ กันไปหมด ทําใหสถานศึกษาเอกชนสวนใหญไมสามารถพัฒนาตน
เองใหมีคุณลักษณะพิเศษ หรือสานตออุดมการณในการกอตั้งสถานศึกษานั้น
ๆ ได สงผลใหเกิดความลมเหลวในการตอบสนองความ
ตองการทางการ
ศึกษาของผูบ ริโภค นอกเหนือไปจากนั้นปญหาความไมลงรอยและความขัด
แยงระหวางสมาชิกในเรื่องสิทธิในการจัดการก็เกิดขึ้นใหเห็นอยูเนือง ๆ ใน
สถานศึกษาหลาย ๆ แหง ซึ่งสงผลใหสังคมไมไววางใจและเกิดความกังขา
เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนในเกาหลีจนถึงทุกวันนี้
ฉะนั้นรายงานฉบับนี้จึงมุงแสวงหาหนทางในการพัฒนาสํานึก
ในความ รับผิดชอบที่สถานศึกษาเอกชนพึงมี แทนการยัดเยียดกฎระเบียบ
และขอหามตาง ๆ โดยการสงเสริมใหมีการจัดการอยางโปรงใสและเปดเผย
รวมทั้งเชื้อเชิญใหมีการรตรวจสอบพินิจพิเคราะหไดโดยสาธารณชน ขณะ
เดียวกันก็สํารวจมาตรการในการจัดใหมีการ สนับสนุนอยางเปนระบบจาก
ภาครัฐ เพื่อเปนแรงใจใหกับสถานศึกษาเอกชนที่ทุมเทอยางเต็มที่ในการจะ

ไปใหถึงเปาหมายที่ไดวางไวแตแรก ควบคูไปกับการพัฒนาตนเอง ในการนี้
ไดมีการอภิปรายถกเถียงที่ครอบคลุมทั้งมาตรการการใหความชวยเหลือทาง
การเงินโดยตรง และมาตรการใหความชวยเหลือทางออมดวย นอกจากนี้ ก็ยงั
มุงเปาไปที่การสงเสริมใหสถานศึกษาเอกชน สามารถพึง่ พาตนเองไดพรอม ๆ
กับวางระบบซึง่ อาศัยหลักการดังกลาว
3.1 การสรางความโปรงใสและสํานึกรับผิดชอบในการบริหารจัด
การ สถานศึกษาเอกชน
การจัดตั้งคณะกรรมการรอมชอบขอขัดแยงสําหรับ
สถานศึกษาเอกชน (Conflict Mediation Committee for Private
Schools หรือ CMDPS) ในการพัฒนาสํานึกรับผิดชอบสําหรับสถานศึกษา
เอกชนนั้น ควรจะไดมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการรอมชอมขอขัดแยงระหวาง
สถานศึกษาเอกชน” ขึน้ ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทํา
หนาที่เจรจาตอรอง ประนีประนอม และขจัดขอขัดแยงอันหลากหลายทีเ่ กีย่ ว
ของกับสถานศึกษาเอกชนเสียตั้งแตเริ่มปรากฎขึ้นในชวงแรก ๆ
- CMDPS ซึง่ เขามาแทนทีค่ ณะกรรมการทบทวนวินยั ครูทใ่ี ชอยู
ในปจจุบันควรจะไดรับอํานาจทางกฎหมายเพื่อใหการดําเนินงานตามผลการ
เจรจาประนีประนอมรอมชอมเปนไปโดยตลอด
•

• การเปดเผยงบประมาณและบัญชีรายรับ - รายจาย งบ

ประมาณและบัญชีรายรับ - รายจายในการบริหารสถานศึกษาและมูลนิธิตาง
ๆ ควรจะไดรับการเปดเผยตอสาธารณชนทันที่ที่ปดบัญชีเมื่อสิ้นปงบประมาณ
กฎหมายควรกําหนดขัน้ ตอนในการแสดงบัญชีดงั กลาวไวดว ย

3.2 การปรับปรุงเพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนปกครองตน
เอง
• การสรางหลักประกันอิสรภาพในการจัดตัง้ คณะกรรมการ

ดูแลผลประโยชน
กฎระเบียบที่นอกเหนือการใหอิสระแกสถานศึกษาเอกชนโดย
การเพิม่ ภาระรับผิดชอบ และความโปรงใสในการจัดการรวมทั้งจํากัดบทบาท
ของรัฐซึง่ ใชอยูใ นปจจุบนั นัน้ ควรจะคงเอาไวเชนเดิม เพือ่ ใหมลู นิธขิ องแตละ
สถานศึกษาสามารถตัดสินใจกําหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งคณะกรรมการดูแล
ผลประโยชนไดอยางอิสระ
* มาตรา 21 ของพระราชบัญญัตสิ ถานศึกษาเอกชนฉบับ
ป จ จุ บั น ว า ด ว ยข อ บั งคับในการแตงตั้งคณะกรรมการควรจะคงไวเชนเดิม
อยางไรก็ดี
อยางนอยหนึง่ ในสามของจํานวนคณะกรรมการควรมีประสบ
การณทางดานการศึกษา 3 ป เปนอยางตํ่า
• การพัฒนาขอกําหนดของสภามหาวิทยาลัย
การจัดตั้งสภามหาวิทยาลัยเปนสิ่งจําเปนยิ่งในการที่จะสามารถ
บรรจุเปาหมายการจัดการมหาวิทยาลัยเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนว
ทางประชาธิปไตย สภามีหนาทีใ่ นการจัดการเกีย่ วกับเรือ่ งหลัก ๆ เชน คณาจารย
และการวิจยั รวมทัง้ ใหคาเสนอแนะในเรื
ํ
อ่ งทัว่ ๆ ไปทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารและ
พัฒนามหาวิทยาลัย กฎหมายควรกําหนดในเรือ่ งการจัดตัง้ การดําเนินการและภาร
หนาทีข่ องสภาใหชดั แจง
• วาระการดํารงตําแหนงอธิการบดีในมหาวิทยาลัยเอกชน
การไลอธิการบดีหรือคณบดีออกจากตําแหนงระหวางทีป่ ฏิบตั งิ าน
อยูในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเอกชนนั้นจะกระทําไดในกรณีที่เปนความเห็น
พองของคณะกรรมการบริหารสองในสามของจํานวนทัง้ หมด
• สถานภาพของครูในสถานศึกษาเอกชน

เพือ่ ความเสมอภาคของสถานภาพครู การแตงตัง้ อาจารยเขารับ
ตําแหนงในมหาวิทยาลัยเอกชนจะตองอยูภ ายใตกฎระเบียบทีค่ ลายคลึงกับกฎ
ระเบียบของสถาบันการศึกษาของรัฐและของชาติวาดวยเรื่องวาระในการดํารง
ตําแหนง
3.3 ระบบบริหารโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาเอกชน
• การเพิ่มความชวยเหลือแกโรงเรียนเอกชนที่เปดหลักสูตร
เพื่อใหบริการสาธารณชน
รัฐควรจะใหอิสระในระดับสูงสุดในการจัดการโรงเรียนรวมทั้งให
ความสําคัญเปนลําดับตน ๆ ในการใหความชวยเหลือแกโรงเรียนเอกชนทีม่ แี ผน
งานการจัดใหบริการทางการศึกษาแกผดู อ ยโอกาส อาทิ กลุม ปญญาออน กลุม
พิการทางรางกาย และกลุม เยาวชนทีไ่ รผเู หลียวแล ซึง่ เปนไปในลักษณะทีส่ อด
คลองกับเปาหมายของมูลนิธขิ องโรงเรียน
• การปรับเปลีย่ นโรงเรียนเอกชนทีย่ ากจนใหกลายมาเปนมูล
นิธไี มแสวงหาผลกําไร
ควรอนุญาตใหโรงเรียนเอกชนทีย่ ากจนและประสบปญหาขาดทุน
หรือมีการจัดการทีไ่ มดไี ดปรับเปลีย่ นการจัดองคกรเสียใหมใหกลายมาเปนมูลนิธิ
ที่ไมแสวงผลกําไรซึ่งเทากับเปนการยอมรับคุณูปการทางการศึกษาของสถาน
ศึกษาเอกชนทางหนึง่
3.4 การจัดระบบชวยเหลือสถานศึกษาเอกชนในลักษณะเบ็ดเสร็จ
• การขยายสิทธิพเิ ศษในการละเวนภาษาสําหรับสถานศึกษา
เอกชน
เงินอุดหนุนของสถานศึกษาเอกชนนับวานอยมากเมือ่ เปรียบเทียบ
กับงบทีส่ ถาบันการศึกษาของรัฐบาลและสถาบันกากรศึกษาแหงชาติไดรบั ในแต

ละป ฉะนัน้ จึงควรมีการลดหยอนทางดานภาษีใหมากกวาองคกรไมแสวงผลกําไร
ทัว่ ๆ ไป ดวยการทบทวนกฎหมายตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการเสียภาษี เชน
กฎหมายควบคุมการละเวนภาษี และกฎหมายภาษีรายได เปนตน
• การเพิ่มความชวยเหลือจากรัฐและความชวยเหลือดาน
การเงินใหแกสถานศึกษาเอกชน
- ความชวยเหลือจากรัฐสวนกลางและสวนทองถิ่นใหแกสถาน
ศึกษาเอกชนควรจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป ปริมาณความชวยเหลือที่ไหแกสถาบัน
แตละแหงควรจะใชความพยายามในการชวยเหลือตนเองเปนเกณฑตัดสิน
- นอกเหนือไปจากเงินอุดหนุนโดยตรงแลว ควรมีการพัฒนา
และขยายขอบขายของการมอบทุนการศึกษาและมาตรการสนับสนุนอื่น ๆ ให
แกนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนควบคูกันไปดวย ซึ่งเทากับเปนการชวยเพิ่ม
ความชวยเหลือทางดานการเงินและกอใหเกิดการแขงขันจนนํ าไปสูการยก
ระดับคุณภาพการศึกษาในทายที่สุด
- มูลนิธิเพื่อความกาวหนาของการศึกษาเอกชน ซึง่ จัดหาทุน
ซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณการศึกษาใหแกสถานศึกษาเอกชนควร
จะไดรับการพัฒนาจนกลายมาเปนองคกรที่ทํ าหนาที่ดานการธนาคารอยาง
เต็มรูปแบบสําหรับสถานศึกษาเอกชน ทัง้ นีจ้ ะตองผานขัน้ ตอนการวางแผน
ระยะยาวเสียกอน
* อาจมีการจัดหาเงินสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนโดยการกูร ะยะ
ยาวในลักษณะดอกเบีย้ ตําจากธนาคารต
่
างประเทศ หรืออาจไดจากการขายพันธ
บัตรการศึกษาภายในประเทศก็ได
* ในการพัฒนาองคกรธนาคารสําหรับสถานศึกษาเอกชนใหเต็มรูป
แบบ องคกรธุรกิจนัน้ ๆ จะตองสามารถทําธุรกรรมทางดานอืน่ ๆ ไดดว ย เชน
การเชา การประกันภัยและการคําประกั
้
น เปนตน ตามเปาหมายขางตนองคกรนี้
จําตองวิเคราะหคาร
ํ องขอกูจ ากสถานศึกษาเอกชน ซึง่ อาจจะไดรบั การพัฒนาตอ

ไปจนกลายเปนขอวินจิ ฉัยในเรือ่ งการจัดการและการใหคาปรึ
ํ กษาแกสถาบันดัง
กลาวไดกไ็ ด
•

การใหความชวยเหลือทีอ่ งิ การประเมินผลการจัดการของ

โรงเรียนเอกชน
การใหความชวยเหลือของรัฐแกสถานศึกษาเอกชนควรจะยึดโยง
อยูก บั ผลการประเมินทีห่ ลากหลาย
•
การสงเสริมการจัดการสถานศึกษาเอกชนในลักษณะมือ
อาชีพ
ควรมีการพัฒนานโยบายและยุทธวิธที หี่ ลากหลาย ซึง่ นําไปสูร ะดับ
ปฏิบัติการไดเพื่อสงเสริมความเปนมืออาชีพและความชอบธรรมในการบริหาร
สถานศึกษาเอกชน รวมทัง้ ประกันอิสระในการดําเนินงานดวย
- ควรมีการพัฒนาจัดทําหลักสูตรบริหารและการบัญชีรวมทัง้ การ
ฝกปฏิบตั งิ านสําหรับสถานศึกษาเอกชน ทัง้ ในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
อยางเปนระบบเพือ่ ผลิตผูจ ดั การสถานศึกษาผูจ ดั การสถานศึกษาเอกชนมืออาชีพ
- องคกรตาง ๆ ของสถานศึกษาเอกชน อาทิ มูลนิธเิ พือ่ ความกาว
หนาของการศึกษาเอกชน และสภาอุดมศึกษาของเกาหลีควรจะประสานความรวม
มือเพือ่ ใหคาปรึ
ํ กษาและจัดการฝกอบรมปฏิบตั กิ ารในเรือ่ งนี้ ขณะเดียวกันการ
สอนหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาเอกชนก็จดั ทําอยางเปนระบบ
- ควรสงเสริมใหนกั ตรวจสอบบัญชีมอื อาชีพจากหนวยงานภาย
นอกเขามาทําหนาทีแ่ ทนเจาหนาทีท่ างดานการศึกษาของรัฐ ทัง้ นีเ้ พือ่ สงเสริมให
เกิดระบบการจัดการสถานศึกษาอยางอิสระ
- ระบบการทํ าบัญชีของสถานศึกษาเอกชนควรจะไดรับการ
ทบทวนในลักษณะคอยเปนคอยไปเพือ่ สงเสริมใหเกิดการปรับปรุงทางดานความ
รับผิดชอบตอสังคม ความโปรงใส และความเปนมืออาชีพในการจัดการสถาน
ศึกษาเอกชน

4. พิมพเขียวกับการปฏิรูปนโยบายการสรางเครือขายสารสนเทศทาง
การศึกษา
เรากําลังดํารงชีพอยูใ นยุคสารสนเทศ เครือขายสารสนเทศมี
อิทธิพลอยางมากมายตอองคประกอบทุกสวนของสังคม และการศึกษาเองก็
ไมไดรับการยกเวน รายงานของ PCER ฉบับ 31 พฤษภาคม 1996 ไดนํา
เสนอไปแลวเรียบรอยเกี่ยวกับ มุมมองในการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา
ในลักษณะเดียวกันโดยอิงผูจัดเปนหลักใหกลายมาเปนการจัดการศึกษาอัน
หลากหลายที่อิงผูบริโภคเปนเกณฑ เพื่อการบรรลุ
เปาหมายการเรียนรู
ตลอดชีวติ ในลักษณะเปดกวางของสังคม ณ บัดนี้จึงเปนเวลาที่เราควรจะได
จัดสรางเครือขายสารสนเทศการศึกษา ซึ่งจะนําพาเราไปสูเปาหมายสูงสุด
ของการปฏิรูปการศึกษาและกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา
ในเกาหลี ซึง่ สอดคลองกับ ยุคสมัยสารสนเทศ นอกจากนีย้ งั ควรตองมีการ
ปรับแปลงโครงสรางของกฎหมาย ขอกําหนดและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับสารสนเทศเพื่อชวยใหการศึกษาสามารถนําพาเครือขายสารสนเทศเขาไป
สูสวนอื่น ๆ ของสังคมไดตอ ไป
เครือขายสารสนเทศการศึกษาเปนกระบวนการทีไ่ ดรับการจัด
การอยางเปนระบบวาดวยการปรับเปลี่ยนกฎหมาย วิถที างปฏิบตั ขิ องสังคม
แนวคิดและพฤติกรรมของปจเจกชน
รวมทั้งกรอบงานและวิธีการจัดการ
ศึกษาที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสังคมที่อิงอยูกับสาร
สนเทศ ฉะนั้นเครือขายสารสนเทศการศึกษาจึงควรบรรลุเปาหมายขั้นตํ่าเปน
อยางนอย
ภายในป 2015 ดวยความชวยเหลือของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูศึกษาหาความรูทุกคนควรจะสามารถเขารับการศึกษาที่ตนตองการและจํา
เปนสําหรับตนไดในทุกสถานที่ ทุกเวลา และในทุกรูปแบบที่ตนเปนผูเลือกเอง
ควรมีการทบทวนปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับการเรียนรูใ นลักษณะดังกลาว ซึง่
พึง่ พาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหลักเพือ่ ไปใหถงึ เปาหมายไดโดยสําเร็จ ดังนัน้ ผู

เรียนก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพและความถนัดของตนไดอยางเต็มกําลัง โดย
เนนทีก่ ารนําเอาความสามารถในการแกปญ
 หาและความคิดสรางสรรคออกมาใช
ประโยชนใหมากทีส่ ดุ ครูควรจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครือ่ งชวยในการสง
เสริม สนับสนุนและใหคาปรึ
ํ กษาแกนกั เรียน เพือ่ ปลูกฝงบุคลิกภาพทีม่ นั่ คง
และภูมปิ ญ
 ญาตาม วุฒภิ าวะใหแกนกั เรียน ผูป กครองควรเขามามีสว นรวมอยาง
ขันแข็งในกระบวนการจัดกิจกรรมทางการศึกษา รวมทัง้ สามารถตัดสินใจไดอยาง
เหมาะสมดวยความชวยเหลือจากระบบเผยแพรสารสนเทศการศึกษา สาธารณชน
ก็ควรจะไดรบั สารสนเทศทีจ่ าเป
ํ น และสามารถปฏิบตั กิ จิ ตามปกติวสิ ยั ในทุกสถาน
ทีแ่ ละทุกเวลาโดยการใชเทคโนโลยีสารสนทเศเปนเครือ่ งชวย
เครือขายสารสนเทศการศึกษาจะกระทําในทิศทางดังตอไปนี้ คือ
1) กรองงานและแนวปฏิบตั ทิ างการศึกษาในปจจุบนั จะไดรบั การปรับ
เปลีย่ น ใหมคี วามสอดคลองกับสังคมสารสนเทศ
2) สมาชิกทุกคนในสังคมควรตองไดรบั ประโยชนจากเครือขายสาร
สนเทศโดยเสมอภาค
3) ควรเพิม่ ความยืดหยุน และเพิม่ โอกาสในการเขารับการศึกษา
เพือ่ กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4) ควรเนนการพัฒนาขีดความสามารถทีใ่ หความสําคัญกับปจเจก
ชนเพือ่ ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค
5) การจัดเครือขายสารสนเทศการศึกษาควรวางเปาหมายไปทีก่ าร
พัฒนาวัฒนธรรมเกาหลีและการปลูกฝงจิตสํานึกในเอกลักษณของชาติใหแกสงั คม
เกาหลี
4.1 สถานศึกษาทีใ่ ชเทคโนโลยีขนั้ สูงสําหรับศตวรรษที่ 21 กับ
มหาวิทยาลัยเสมือนจริง
! สถานศึกษาทีใ่ ชเทคโนโลยีขนั้ สูงสําหรับศตวรรษที่ 21

- ควรจะริเริม่ เปดสถานศึกษาทีใ่ ชเทคโนโลยีขนั้ สูงเพือ่ พัฒนารูป
แบบการจัดการศึกษาในรูปแบบทีพ่ งึ ประสงคและสอดคลองกับยุคสารสนเทศ
- การจะบรรลุเปาหมายดังกลาวได จะตองมีการจัดสรางโรงเรียน
สาธิตเทคโนโลยีขนั้ สูงขึน้ มากอน
- จะตองมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ในลักษณะการจําลองทีใ่ ชเทคโนโลยีสารสนเทศ จากนัน้ ก็นามาทดลองในโรง
ํ
เรียนสาธิตทีค่ ดั เลือกไวแลว ดวยเหตุนกี้ ฎระเบียบทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วของจึงควร
ไดรบั การผอนคลายกันอยางขนานใหญเพือ่ เกือ้ หนุนความเปลีย่ นแปลงดังกลาว
โรงเรียนทดลองในลักษณะนีค้ วรจะมีความพรอมในเรือ่ งสิง่
อํานวยความสะดวกและอุปกรณที่จําเปนเพื่อเปนการสงเสริมเทคโนโลยีสาร
สนเทศ หองเรียนทัง้ หลายควรมีเครือ่ งไมเครือ่ งมือทางเทคโนโลยีอยางครบครัน
เพือ่ เอือ้ อํานวยตอการจัดการศึกษาทีก่ า วลํานํ
้ าสมัย นอกจากนีอ้ าคารเรียนก็ควร
จะไดรบั การออกแบบหรือปรับปรุงใหกลายเปนอาคาร “อัจฉริยะ” สําหรับศตวรรษ
ที่ 21 ในสวนของรัฐเองก็ควรตองใหการชวยเหลือทางดานการเงินและการบริหาร
จัดการโรงเรียนทดลองดังกลาวอยางแข็งขัน
- กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานการศึกษาสวนจังหวัดควรจะ
เปนผูเ ลือกโรงเรียนทดลองเพือ่ การนี้ สิง่ อํานวยความสะดวกและอุปกรณสาหรั
ํ บ
โรงเรียนทดลองเหลานี้
ควรจะไดรบั การดําเนินการจัดตัง้ ในลักษณะคอยเปน
คอยไปในทุก ๆ โรงเรียนและในกรณี
จําเปนก็ควรจะพิจารณาหาโรงเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ปนทางเลือกอืน่ ๆ ควบคูไ ปดวย
! การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเสมือนจริง
- ควรมีการริเริ่มจัดตั้งระบบอุดมศึกษาแบบใหมในรูปโฉมของ
มหาวิทยาลัยเสมือนจริงโดยใชสอื่ ประสม สารสนเทศ และหลักสูตรตาง ๆ แทน
การเรียนรู โดยใชสงิ่ อํานวยความสะดวกและอาคารเรียนในแบบดัง้ เดิม
- เพื่อจะบรรลุเปาหมายดังกลาว
ควรจะมีการจัดสราง
มหาวิทยาลัย

เสมือนจริงทดลองขึน้ กอนโดยการเปดหลักสูตรปริญญาเชนเดียวกับทีเ่ ปดสอนอยู
ในปจจุบนั โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช นอกเหนือไปจากนัน้ การสือ่ สาร
ทางไกลควรจะชวยใหปจ เจกชนสามารถเขารับการศึกษาในหลักสูตรทีจ่ ดั โดยองค
กรทัง้ ของภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ จะไดรบั การเชือ่ มโยงเขากับระบบธนาคาร
หนวยกิตไดโดยสะดวก
- ควรมีการประกาศใชกฎหมายแยกออกมาอีกหนึง่ ฉบับวาดวย
การสนับสนุนในการกอตัง้ ดําเนินการและขยับขยายมหาวิทยาลัยเสมือนจริง
4.2
การขยายโอกาสการศึกษาทีอ่ งิ เทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ความเสมอภาค
! การสรางบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการศึกษาทีอ่ งิ เทคโนโลยีสาร
สนเทศ
- ควรมีการปรับปรุงนโยบายและระบบในภาพรวมเกีย่ วกับการปรับใช
หลักสูตร การวัดผลการศึกษา ตลอดจนการเขียนการเรียบเรียงตําหรับตําราเสียใหม
เพือ่ เปดทางใหมกี ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ทักษะทางคอมพิวเตอร เขามาใช
ในวิชาทีส่ าคั
ํ ญ ๆ ของหลักสูตร นอกจากนีก้ ค็ วรมีการจัดทําตําราอิเล็กทรอนิกส
พรอม ๆ กันไปดวย
- ควรมีการทบทวนหลักสูตรในโรงเรียนเพือ่ ใหนกั เรียนทัง้ ในระดับ
ประถมและมัธยมศึกษาสามารถเรียนรูว ชิ าหลัก ๆ ทัง้ หลายผานเทคโนโลยีสาร
สนเทศอยางนอย 1 ชัว่ โมง นับตัง้ แตป 2000 เปนตนไป โดยใชชวั่ โมงกิจกรรม
- การทีจ่ ะผลิตครูทไี่ ดรบั การฝกอบรมมาทางดานนีอ้ ยางดีพอใหทนั
เวลาการประกาศใชเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ ประเทศไดสาเร็
ํ จนัน้ จําเปนตองมีการ
ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรและการฝกอบรมในวิทยาลัยทัว่ ไปและวิทยาลัยครูทงั้ มวล
เพือ่ มุง พัฒนาความรูค วามเขาใจในเรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพือ่ ขยายขีดความ
สามารถของนักศึกษาเหลานีใ้ นการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

- โรงเรียนแตละแหงควรจะมีการแตงตัง้ ทีป่ รึกษาทางเทคนิคเพือ่ ทํา
หนาที่ ชวยเหลือในการดําเนินการและจัดการในเรือ่ งเครือ่ งมือสารสนเทศ และ
กิจกรรมการศึกษา ตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับคอมพิวเตอร นอกจากนีโ้ รงเรียนทุก
แหงก็ควรจะตัง้ ตําแหนงใหมขนึ้ มาอีก 1 ตําแหนงเพือ่ ทําหนาทีห่ วั หนาครูดแู ล
เครือขายสารสนเทศการศึกษา
- สํานักงานการศึกษาสวนจังหวัด ควรใหความชวยเหลืออยางเปน
ระบบในเรื่ อ งการบํ ารุ ง รั ก ษาและซ อ มแซมทั้ ง ซอฟแวร แ ละฮาร ด แวร ข อง
คอมพิวเตอรในโรงเรียน
อีกทั้งควรจัดหางบประมาณที่จําเปนตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานดวย
! การจัดสรางระบบการจัดการสารสนเทศของโรงเรียนอยาง
เบ็ดเสร็จ
- ทัง้ องคประกอบทางดานกายภาพ ระบบ ทรัพยากรมนุษย
และหลักสูตรตางก็จําตองเขามารวมอยูในเครือขายสารสนเทศของโรงเรียน
ดวยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ควรมีการวางระบบจัดการสารสนเทศของโรงเรียน เพื่อให
ครอบคลุมการเรียนการสอน การจัดการเรือ่ งตาง ๆ ในโรงเรียนและการ
บริหารโรงเรียนในภาพรวมเขาไวดวยกัน
- ระบบนี้จะทําใหสามารถลดภารกิจทีน่ า เบือ่ หนายของครูลง
ไดมาก รวมทั้งจะชวยเชื่อมโยงบานเขากับโรงเรียน และจะเปนการสรรคสราง
การจัดการศึกษาในรูปโฉมใหมอยางมีวิสัยทัศนกาวไกล
! การติดตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางบรรยากาศ
ทางการศึกษาใหแกสถานทีท่ รุ กันดาร
- ควรใหความสําคัญในลําดับตน ๆ แกการใหความชวยเหลือทาง
ดานการเงินและการจัดการแกทอ งทีท่ รุ กันดาร อาทิ หมูบ า นเกษตรกรและชาว
ประมง หมูบ า นในเทือกเขา หมูเ กาะ และชุมชนเมืองทีด่ อ ยโอกาส ในการติดตัง้
เครือ่ งคอมพิวเตอรและเครือ่ งมือ
โทรคมนาคมสือ่ สาร ซึง่ เปนกลไกพืน้ ฐาน

ของเครือขายสารสนเทศทางการศึกษาการดําเนินงานดังกลาวจะชวยปรับปรุง
โอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศใหมคี วามเสมอภาคไดใน ทีส่ ดุ นอก
จากนี้ก็ควรมีการขยายขอบขายของการพัฒนาและการกระจายซอฟแวรและ
ฮารดแวรของคอมพิวเตอรใหกบั กลุม ผูพ กิ ารดวย
! การจัดตัง้ หอสมุด (หองสมุด) สือ่ ประสม
- ควรจัดโครงสรางหองสมุดโรงเรียนเสียใหมเพือ่ ใหองิ การใชสอื่
ประสมโดยเครือ่ งมือเทคโนโลยีชนั้ สูงทีห่ ลากหลายพรอมซอฟแวรคอมพิวเตอร ให
กลายเปนสถานทีท่ ี่ นักเรียนเขาไปทองเทีย่ วทางภูมปิ ญ
 ญา และเปนการแสวงหา
ความรูโ ดยอิสระซึง่ มีผเู รียนเปนศูนยกลาง
- เพื่อที่จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดรับความชวยเหลือที่จําเปน
ในการเรียนรูและสามารถเขาถึงสารสนเทศไดโดยงายก็ควรมีการเชื่อมโยง
หองสมุดโรงเรียนเขากับเครือขายโทรคมนาคม เชน อินเตอรเน็ต หรือกับหอง
สมุดวิทยาลัย หองสมุดประชาชน สถาบันวิจัย และองคกรทัง้ หลายของรัฐ
- การจะเขาไปสํารวจขอมูลตาง ๆ ในหองสมุดควรจะเปนระบบ
คอมพิวเตอร เพื่อชวยใหนักเรียนเก็บเกี่ยวประสบการณอันเปนประโยชนจาก
เครือขายสารสนเทศการศึกษา ในระยะยาวควรจะไดมีการพิจารณาในเรื่อง
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
ตั้งและดําเนินการในเรื่อง หองสมุดอิเล็กทรอนิกสดวย
4.3 การใหรฐั บาลรับรองวิทยฐานะของรัฐวาดวยเรือ่ งความถนัดทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ควรจะมีการวางมาตรฐานระดับชาติ วาดวยความถนัดพื้นฐาน
ทางดานสารสนเทศในสาขาและระดับตาง ๆ และรัฐบาลควรจะเขามาทําหนา

ที่ประเมินผลและใหการรับรองมาตรฐานของระดับและสาขาของสารสนเทศ
ตามที่รองขอมาเปนกรณีไป
- กระทรวงศึกษาธิการควรจัดจางหนวยงานของรัฐบาลหรือของเอก
ชนที่ เกีย่ วของเพือ่ เขามาดูแลการดําเนินการของกระบวนการใหการรับรอง
มาตรฐานทัง้ หมด การใหการรับรองนี้อาจกระทําในทํานองเดียวกับแผนงาน
อืน่ ๆ ทีค่ ลายคลึงกันก็ได เชน การับรองทางดานการประมวลผลสารสนเทศ
หรือการรับรองทักษะทางวิชาชีพ
- องคประกอบตาง ๆ และเนื้อหาของความถนัดทางดานสาร
สนเทศควรจะมีการประกาศเปนประจําทุกระยะโดยระบุความแตกตางในแต
ละระดับและสาขาวิชาใหชัดเจน ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั ความกาวหนาของเครือขาย
สารสนเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสําคัญ
- ในสวนที่เกี่ยวกับภารกิจ “การลดองคกรของรัฐใหมขี นาดเล็กลง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาชวย” ซึ่งเปน
หนึ่งในสิบภารกิจหลักในการสงเสริมเครือขายสารสนเทศในระดับชาตินั้น
ควรนํ าระบบการใหการรับรองมาตรฐานขางตนมาใชเพื่อปลูกฝงและสราง
ความเที่ยงตรงในเรื่องความถนัดทางดานสารสนเทศใหเกิดขึ้นในหมูขาราช
การ ซึง่ รวมทัง้ ครูอาจารยดว ย นอกจากนี้ยังสามารถนํามาใชกบั ภาคธุรกิจได
อี ก ด ว ยในสถานะดั ช นี บ  ง ชี้ ร ะดั บ ความถนั ด เมื่ อ ถึ ง คราวแต ง ตั้ ง หรื อ เลื่ อ น
ตําแหนงใหแกพนักงานในองคกร
* ในลักษณะนี้จะคลาย ๆ กับวิธีการนําผลการทดสอบ TOEFL
และ TOEIC มาใชเปนเกณฑนั้นเอง บอยครัง้ ทีเดียวทีผ่ ลทดสอบดังกลาวถูก
นํามาใชวัดระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือไมก็ใชเปนหลัก
ฐานในฐานะขอกําหนด
พื้นฐานสําหรับเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิต
วิทยาลัย รวมทั้งอาจใชเปนผลสอบแทนการเขาทดสอบในสถานศึกษาก็ได

4.4 การปรับปรุงโครงสรางการกระจายและการนําทรัพยากรสาร
สนเทศกลับมาใชใหม
!
การจัดตัง้ โครงสรางการกระจายและการนําทรัพยากรสาร
สนเทศกลับมาใชใหม
- ควรมีการจัดตัง้ ระบบการกระจายและการนําคอมพิวเตอรทเี่ หลือใช
จากการเปลีย่ นไปใชคอมพิวเตอรในรุน ทีก่ า วหนากวาทัง้ ในบริษทั ธุรกิจและองคกร
ของรัฐมาใชประโยชนใหม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากทรัพยากร
สารสนเทศเหลานี้
*
ควรมีการมอบหมายจัดตัง้ ศูนยเก็บรวบรวมซอฟแวรและ
ฮารดแวรของคอมพิวเตอรอยางเปนกิจจะลักษณะ
*
ควรมีการทบทวนกฎระเบียบเกีย่ วกับการบริจาคเครือ่ ง
คอมพิวเตอรเพือ่ ชวยใหการบริจาคคอมพิวเตอรทเี่ หลือใชจากการปรับรุน ทัง้ จากภาค
รัฐและภาคเอกชนกระทําไดงา ยดายขึน้ รัฐควรเขามาชวยริเริม่ หรือจัดหาความชวย
เหลือใหสาธารณชนตืน่ ตัวในเรือ่ งการจัดเก็บและปรับปรุงเครือ่ งคอมพิวเตอรอยาง
เปนระบบ รวมทัง้ จัดมอบคอมพิวเตอรดงั กลาวใหแกบคุ คลหรือสมาคมทัง้ ภายใน
ประเทศและตางประเทศ
! การแตงตัง้ และการดําเนินงานของศูนยเครือขายใหคาํ
ปรึกษาทางดานสารสนเทศการศึกษาสวนทองถิน่
- โรงเรียน หนวยงานของรัฐ และสถาบันจัดการศึกษาใหแกสงั คม
ตาง ๆ ควรจะสามารถใหบริการการศึกษาสารสนเทศไดในหลาย ๆ รูปแบบ โดย
เฉพาะอยางยิง่ องคกรที่ พรัง่ พรอมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าคั
ํ ญก็ควรไดรบั
การแตงตัง้ ใหเปนศูนยกลางให
คําปรึกษาในเรือ่ งเครือขายสารสนเทศทาง
การศึกษาสวนทองถิน่
- ศูนยเหลานีค้ วรเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนไดใชประโยชนจาก
สารสนเทศเพือ่ ปองกันการขาดแคลนขอมูลทีจ่ าเป
ํ น
นอกจากนีย้ งั ควรเปดให

บริการหลักสูตรการศึกษาทีส่ อดคลองกับความตองการของชุมชน และทําหนาที่
เปนศูนยเก็บรวบรวมสารสนเทศและอุปกรณทางการศึกษา เพือ่ กระตุน ใหเกิดการ
แสวงหาความรูท จี่ าเป
ํ นอีกทางหนึง่ ดวย
4.5 การปรับเปลีย่ นโฉมหนาของสือ่ การศึกษาไปสูส ภาพการเรียนรู
ของเกาหลีในลักษณะทีอ่ งิ อิเล็กทรอนิกสและสือ่ ประสม
! การสงเสริมใหมกี ารพัฒนาและการกระจายสือ่ ประสมทาง
การศึกษาทีม่ คี วามเปนเกาหลี รวมทัง้ แหลงสารสนเทศ
- ความจําเปนในการพัฒนาคุณลักษณะประจําชาติเพือ่ สะทอน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและประวัตศิ าสตรเกาหลีเปนเหตุผลสมควร
ในการจัดทําสือ่ อิเล็กทรอนิกส รวมทัง้ สือ่ การศึกษาหลายมิตแิ ละแหลงสารสนเทศ
ขึน้ มาเพือ่ ชวยสงเสริม ขนบธรรมเนียมประเพณีและจิตสํานึกในความเปนเกาหลี
สื่อดังกลาวที่ไดรับจัดทําขึ้นควรเปดใหบริการกับสาธารณชนและชาวเกาหลีที่
พํานักอยูใ นตางประเทศดวย
! การสงเสริมใหมกี ารพัฒนาและการกระจายสือ่ ประสม
และแหลงสารสนเทศสําหรับครู
- สือ่ ประสมทางการศึกษา รวมทัง้ สือ่ อิเล็กทรอนิกสและแหลงสาร
สนเทศ
ทัง้ หลายควรจะไดรบั การพัฒนาและเผยแพรเพือ่ ประโยชนในการฝก
อบรมครูประจําการการเรียนการสอนและการปลูกฝงความถนัดทางดานสาร
สนเทศใหแกครู
! การสนับสนุนใหมกี ารพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศพืน้
ฐานเพือ่ สงเสริมประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรมเกาหลี
- รัฐควรกําหนดและใหการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ทีม่ งุ จัดทํา
ภาษาเกาหลีใหเปนภาษาสามัญทีใ่ ชในคอมพิวเตอร นอกจากนีย้ งั ควรสนับสนุน
โครงการวิจยั และพัฒนาทีม่ งุ ทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐานกลายเปนสิง่ จํา

เปนสําหรับการพัฒนาสือ่ ประสมทางการศึกษา รวมทัง้ ใชเครือ่ งมือทีม่ อี ยูใ นชุม
ชนเพือ่ สรรคสรางสือ่ การศึกษาและแหลงสารสนเทศขึน้ มาอีกทางหนึง่ ดวย
*ตัวอยางไดแก การพัฒนาและการสนับสนุนการสรางเครือ่ งมือโดย
คนเกาหลีหรือเครือ่ งมือซอฟตแวรทสี่ อดคลองกับอายุและคุณลักษณะของผูเ รียน
หรือทีส่ าคั
ํ ญยิง่ คือ ซอฟตแวรทใี่ ชเปนเครือ่ งมือชวยการเรียนรูใ นแตละวิชา
! การสนับสนุนอุตสาหกรรมสารสนเทศการศึกษา
- กฎระเบียบตาง ๆ ควรจะไดรบั การปรับเปลีย่ นโครงสรางเพือ่ เอือ้
อํานวยใหอตุ สาหกรรมสารสนเทศสามารถเขามามีสว นรวมอยางแข็งขันในเครือ
ขายสารสนเทศทางการศึกษา
- ควรมีการทบทบวนกฎหมาย สถาบัน และกฎระเบียบตาง ๆ ที่
เกีย่ วของเพือ่ สนับสนุนใหสารธารณชนเขามามีสว นรวมในการนี้ ซึง่ จะสงผลใหโรง
เรียนสามารถเลือกใชสอื่ สิง่ พิมพอเิ ล็กทรอนิกส และสือ่ ซีด-ี รอม รวมทัง้ สามารถ
รับสัญญาณรายการการศึกษาผานการสือ่ สารทางไกลและเครือขายอินเตอรเน็ตได
- เพือ่ เปนการสนับสนันการพัฒนาซอฟแวร ฐานขอมูล และเครือ่ ง
มืออิเล็กทรอนิกสทเี่ กีย่ วกับการศึกษา โครงการดังกลาวควรจะไดรับการชวย
เหลือในสวนทีโ่ ยงใยกับนโยบายของรัฐวาดวยการปลูกฝงการพัฒนาฐานขอมูล
ของรัฐและวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส
ควรสงเสริมใหนักเรียนที่มีความเชี่ยวชาญทางดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมคอมพิวเตอรไวดวยไดเขาศึกษาตอ
ในระดับอุดมศึกษา โดยรับเขาเรียนเปนกรณีพิเศษ

5. การปฏิรูปการเรียนรูของสังคมสูการเรียนรูตลอดชีวิต
การศึกษาในโรงเรียนครอบคลุมไดเพียงหนึ่งในสี่ของจํ านวน
ประชากรทั้งหมดเทานั้นเอง ดังนัน้ การทุม เทความพยายามทัง้ หมดในการ

ปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนจึงเปนการเสี่ยงตอการกอใหเกิดความแปลกแยก
อันเนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษาขึ้นในหมูคนที่เหลืออีกสามในสี่สวน การ
จัดการศึกษาไมควรจะใสใจในตัวนักเรียนเทานั้น แตควรจะใหความสนใจปวง
ชนทัง้ มวล เพือ่ มุง พัฒนาศักยภาพ ความถนัด และความสามารถของปจเจก
ชน การจะไปใหถึงเปาหมายของสังคมในอนาคตที่เปนสังคมสารสนเทศและ
เปนสังคมการเรียนรูที่เปดกวางโดยมีผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูไดนั้น
เราจําเปนจะตองปฏิรูปการเรียนรูของสังคมเสียกอน นั่นคือการปฏิรูปการจัด
การศึกษาใหแกประชากรอีกสามในสี่สวนผูซึ่งถูกมองขามมาโดยตลอด
การปฏิรูปการเรียนรูนอกระบบของสังคมควรจะเริ่มที่การรื้อ
กําแพงโรงเรียนทีก่ น้ั ขวางการเรียนรูข องบุคคลภายนอกใหเตีย้ ลง เพือ่ ใหการ
แลกเปลี่ยนกันไดระหวางการศึกษานอกระบบกับในระบบ
กอนทีจ่ ะลงมือ
กระทําการใด ๆ ควรพิจารณาภารกิจดังตอไปนีก้ อ น คือ 1) จําเปนตองจัดตั้ง
องคกรหรือสํานักงานขึน้ มารับผิดชอบการศึกษานอกโรงเรียนของสังคม 2)
จะตองมีการวางรากฐานทางกฎหมายเพื่อยืนยันในหลักการวาการศึกษานอก
โรงเรียนและการศึกษาในโรงเรียน คือ กระดูกสันหลังทัง้ สองของการจัดการ
ศึกษาของชาติ
ภารกิจที่ควรตามมาหลังจากนั้นคือ 1) จัดตั้งระบบการศึกษา
ของชาติท่ี สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน 2) จัดตั้งสํานักงานดูแลการศึกษา
นอกโรงเรียน 3) องคกรและหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนควรจะเชื่อมโยง
เขาดวยกันอยางมีเอกภาพ 4) ควรเปดโอกาสใหสาธารณชนเขามาใชเครื่อง
สาธารณูปโภคของรัฐเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตไดทุกหนแหงภายในประเทศ
5) ควรมีการปฏิรูปการสนับสนุนทางดานกฎหมาย เชน ทบทวนและขยาย
ขอบเขตพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นให ก ลายมาเป น พระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาตลอดชีวติ

5.1 ความหลากหลายของระบบสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
ในระดับชาติ
! ยุทธศาสตรพน้ื ฐานของนโยบายการเรียนรูข องสังคม
ยุทธศาสตรพน้ื ฐานของนโยบายการเรียนรูข องสังคมก็คอื การ
ขจัดมุมมองอันคับแคบที่ตีวงจํากัดการเรียนรูอยูเพียงแคการศึกษาในโรงเรียน
รวมทั้งขยายการศึกษาตลอดชีวติ ทีร่ ฐั บาลเปนผูร เิ ริ่มขึ้นใหเขาไปครอบคลุมกิจ
กรรมตาง ๆ ของปวงชน การกระทําดังกลาวเทากับเปนการดําเนินยุทธศาสตร
พืน้ ฐานของนโยบายการเรียนรูข องสังคมไดอยางเปนระบบในระดับชาติ
! ควรจําแนกหลักสูตรการศึกษานอกระบบในลักษณะการจัด
การศึกษาตลอดชีวติ แกปวงชนออกเปน 3 สวน ไดแก ภาครัฐ ภาคอุตสาห
กรรม เอกชน และภาคบริการสังคม
การจัดใหบริการการศึกษาในแตละสวน ควรจะจัดในลักษณะแยก
ออกจากกันและควรจะไดรบั การพัฒนาผานการประสานงานและความรวมมือจาก
สวนอืน่ ๆ ทีป่ ระกอบกันเปนบริบทรวมของนโยบายการศึกษาตลอดชีวติ
- ภาครัฐ : ควรจะมีการดําเนินงานในลักษณะชวยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กัน
และกันระหวางหนวยงานทีจ่ ดั ทําหลักสูตรการสอนและฝกอบรมอิสระจํานวนมาก
มาย
- ภาคอุตสาหกรรมเอกชน : จําเปนเหลือเกินทีก่ จิ กรรมหลักสูตร
การจัดการศึกษานอกระบบจะตองไดรบั หลักประกันอิสรภาพอยางสูงสุดในการจัด
การโดยเนนทีภ่ าคเอกชนเปนสําคัญ
- ภาคบริการสังคม : ควรมีการสงเสริมใหมกี ารจัดกิจกรรมหลัก
สูตรการศึกษาทีเ่ กีย่ วของกับบริการอาสาสมัครและบริการบรรเทาทุกข
5.2 การจัดทําโครงสรางเพือ่ ปลูกฝงการเรียนรูใ นสังคมและสํานัก
งานกํากับดูแล

! โครงสรางเพือ่ ปลูกฝงการเรียนรูใ นสังคม
อํานาจในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ ในปจจุบนั กระจายตัวอยูใน
หลาย ๆ กระทรวงในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายหลายชือ่ เสียงเรียงนาม
ดังนัน้ จึงจําเปนตองจัดสรางโครงสรางระดับชาติเพือ่ ทําหนาที่ประสานโครงการ
ตาง ๆ และสงเสริมใหปฏิบตั ภิ ารกิจในลักษณะชวยเหลือกันและกัน
- กลไกสําคัญ คือ คณะกรรมาธิการประสานและประมวลภารกิจ
ตาง ๆ ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนซึง่ กระจายอยูต ามกระทรวงตาง ๆ ให
สามารถชวยกันดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาตลอดชีวติ ไดสาเร็
ํ จ
! การจัดตัง้ สํานักงานกํากับดูแล
ควรจัดตัง้ สํานักงานขึน้ มาใหม เพือ่ ประกันสิทธิของปวงชนในการ
เขารับการศึกษาตลอดชีวติ ตามทีต่ ราไวในมาตรา 31 วรรคที่ 5 ภายใตกฎหมายรัฐ
ธรรมนูญและเพือ่ ควบคุมดูแลกิจการทีเ่ กีย่ วกับการศึกษานอกโรงเรียน ทัง้ นีใ้ หอยู
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
- นอกเหนือไปจากการดูแลการศึกษานอกระบบทัว่ ประเทศแลว
ภารกิจอืน่ ๆ ทีค่ วรเขาไปดูแล ไดแก 1) พัฒนาบัญชีของธนาคารการศึกษาตามที่
ไดเสนอแนะไวในรายงานของ PCER ฉบับที่ 2 เมือ่ 31 พฤษภาคม 1996 2) วาง
แผนจัดหลักสูตรการศึกษานอกระบบในลักษณะเบ็ดเสร็จในระดับชาติ 3) จัดการ
หลักสูตรฝกอบรมและอบรม เชิง่ ปฏิบตั กิ ารใหกบั การศึกษานอกระบบ 4) จัดทํา
การวิจยั อยางรอบดานวาดวยเรือ่ งการศึกษานอกระบบ 5) ดํารงสถานภาพเปน
ศูนยสารสนเทศและแหลงอางอิงทางวิชาการทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรูต ลอดชีวติ
5.3 เอกภาพของหลักสูตรและองคกรตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการ
ศึกษานอกระบบในระดับชุมชน
! การดําเนินการทางดานการศึกษานอกระบบอยางมีเอก
ภาพ

องคกรและสมาคมตาง ๆ ในแตละชุมชนในปจจุบันตางก็
ดําเนินการใหบริการการศึกษานอกระบบในรูปแบบตาง ๆ กัน และกระทํากันโดย
เอกเทศ การสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบใหแกสมาชิกในชุมชนวิธหี นึง่ ก็
ดวยการเขามาจัดระบบของภาระหนาทีแ่ ละกิจกรรมทางการศึกษานอกโรงเรียนที่
ดําเนินอยูใ นปจจุบนั ใหเขามาอยูใ นระบบเดียวกันอยางมีเอกภาพ
! ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (ชือ่ ชัว่ คราว)
การดําเนินการอยางมีเอกภาพนัน้
จะตองมีความสอดคลองกับ
ลักษณะเฉพาะของแตละชุมชนดวย องคกรหรือสมาคมทีม่ บี ทบาทสําคัญในการ
จัดการศึกษานอกโรงเรียน ควรจะไดรบั การมอบหมายหนาทีใ่ หเปนศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนประจําชุมชน (ชือ่ ชัว่ คราว) และเปนแกนกลางในการจัดกิจกรรม
เฉพาะทาง
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนดังกลาว สามารถแตงตัง้ ชือ่ อยางเปน
ทางการใหแกหนวยงานหรือองคกรทีจ่ ดั การศึกษานอกระบบในลักษณะไมแสวง
ผลกําไร ซึง่ กําลังดําเนินการอยูใ หสอดคลองกับสถานที่ หลักสูตร หรือคุณลักษณะ
ของผูเ รียนได เชน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนการประดิษฐอกั ษร และศูนยการ
ศึกษานอกโรงเรียนของคนงาน เปนตน
5.4

การเปดประเทศเกาหลีทงั้ ประเทศใหเปนสถานศึกษาตลอด

ชีวติ
! สถานศึกษาตลอดชีวติ
ทรัพยากรทัง้ หลายทัง้ ปวงในประเทศทีเ่ ขาถึงได ควรจะไดรบั การ
เปดกวางใหกลายเปนสถานศึกษาตลอดชีวติ
- ควรสงเสริมใหมกี ารจัดเตรียมทรัพยากรทีม่ อี ยูแ ละไดมาตรฐาน
ระดับหนึง่ ใหเปดตัวกับปวงชน เพือ่ ใชเปนทรัพยากรทางการศึกษาทีเ่ ขาถึงได ซึง่
รวมสิง่ อํานวยความสะดวกของรัฐและของชาติ เชน โรงเรียน ตลอดจนทรัพย

สมบัตขิ องเอกชนทีเ่ ปนขององคกรไปแสวงผลกําไร บริษทั ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ตาง ๆ ดวย
! การกระตุน ใหเปดหลักสูตรการศึกษา
ควรมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาสําหรับสมาชิกในชุมชน เพือ่ ใช
ประโยชนจากทรัพยากรของชาติในการจัดการศึกษานอกระบบใหเต็มศักยภาพ
และเพือ่ เปนการเตรียมตัวสมาชิกชุมชนใหพรอมรับมือกับสังคมสารสนเทศ ที่
กําลังจะมาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ควรจะเริ่มจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียนที่มี
ประโยชนกบั วิชาชีพ ซึ่งใหความสําคัญกับชุมชนทองถิน่ ขึน้
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ ตัวอยางเชน ควรมีการเชือ่ มโยง
โรงเรียนเขากับชุมชนทองถิน่ บริษทั หางรานธุรกิจ และอุต
สาหกรรม ควรเปดกวางสําหรับสมาชิกในชุมชน ควรมีการ
นําขอมูลทางวัฒนธรรมที่ไดจากหองสมุด และพิพธิ ภัณฑ
ในชุมชนมาใชประโยชนในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
และควรมีการเปดสอนหลักสูตรการศึกษาตาง ๆ ผานระบบ
การสื่อสารทางไกล เปนตน
5.5 การขยายและทบทวนพระราชบัญญัติการศึกษานอกโรงเรียน
ใหกลายเปน “กฎหมายการศึกษาตลอดชีวิต”
! การทบทวนพระราชบัญญัตกิ ารศึกษานอกโรงเรียนอยาง
ถีถ่ ว น
ควรมีการทบทวนพระราชบัญญัตกิ ารศึกษานอกโรงเรียนทีบ่ งั คับ
ใชอยูใ นปจจุบนั ใหละเอียดถีถ่ ว น เพือ่ ใหกลายเปนกฎหมายพืน้ ฐานทีค่ รอบคลุม
กิจกรรมการจัดการศึกษานอกโรงเรียนทัง้ มวล และเพือ่ ใหบรรลุอดุ มการณในการ

สงเสริมการศึกษาตลอดชีวติ ทีร่ ะบุไวในตรา 31 วรรคที่ 5 ภายใตกฎหมายรัฐธรรม
นูญ
! “ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาตลอดชีวติ ”
ควรมีการทบทวนพระราชบัญญัตกิ ารศึกษานอกโรงเรียน เพือ่ กอ
ใหเกิดการเชือ่ มโยงอยางเปนระบบสอดคลองกับกฎหมายการศึกษาทีเ่ หลืออีก 3
ฉบับ และควรจะเปลีย่ นชือ่ เปลีย่ นชือ่ เสียใหมเปน “พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
ตลอดชีวติ ” เพือ่ ขยายและอรรถาธิบายเกีย่ วกับมโนทัศนการจัดการศึกษานอกโรง
เรียนใหเหมาะสมยิง่ ขึน้
* ถาหากวาเรายังคงชือ่ เดิมคือ “พระราชบัญญัตกิ ารศึกษานอกโรง
เรียน”
เอาไวหลังจากทีไ่ ดทาการเปลี
ํ
ย่ นแปลงเนือ้ หาของพระราชบัญญัตโิ ดย
สมบูรณแลว ก็ยอ มจะเปนการแสดงเจตจํานงไดในขอบเขตจํากัดเทานัน้ และ
จะกอใหความยุง ยากขึน้ ไปอีกในการสือ่ ใหเห็นถึงความสําคัญของการเปลีย่ นแปลง
ทางกฎหมายอยางขนานใหญ นอกจากนีก้ ารคงชือ่ เดิมเอาไวกย็ งั จะไมสามารถกอ
ใหเกิดความรูส กึ ไดวา กฎหมายฉบับนีไ้ ดรบั การบัญญัตขิ นึ้ มาเพือ่ มุง จัดการศึกษา
ตลอดชีวติ ใหแกปวงชนอยางแทจริง
------------------

ภาค 4
ขอเสนอแนะการปฏิรปู
(นําเสนอเมื่อ 2 มิถนุ ายน 1997)

สารบัญ
I ภูมหิ ลังและภาพรวมของการปฏิรปู การศึกษา
II. ขอเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา (IV)
1. การปฏิรปู เพือ่ สงเสริมหนาทีพ่ ลเมืองศึกษา
2. การปฏิรปู การประถมศึกษาและการมัธยมศึกษากับนวัตกรรม
ในระดับอุดมศึกษา
3. การเสริมสรางการศึกษาเพือ่ เปนการเตรียมตัวปวงชนใหพรอม
รับมือกับสังคมสารสนเทศ
4. การจัดสรางระบบการศึกษาของรัฐในระดับปฐมวัย
5. มาตรการในการจํากัดการกวดวิชาและการลดภาระทางดาน
คาใชจา ยของผูป กครอง

I.

ภูมิหลังและภาพรวมของการปฏิรูปการศึกษา

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาซึ่งขึ้นตรงตอประธานาธิบดี (ที่
ไดรับการเรียกขานกันวา PCER) และไดรับการจัดตั้งขึ้นในป 1994 เพือ่ ทํา
หนาที่เปนหนวยงานใหคําปรึกษาทางดานนโยบายแกประธานาธิบดี วางเปา
หมายไวที่การจัดระบบการศึกษาใหเขาสูสภาวะปกติและมีประสิทธิภาพ เทา
ที่ผานมา PCER ไดนําเสนอรายงานเกี่ยวกับขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิรูปการศึกษารวมทั้งสิ้น 3 ฉบับดวยกัน รายงานทัง้ 3 ฉบับมุงที่จะ
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่เปนระบบและมีพลวัตในอันที่จะฟนฟูการศึกษา
ใหหวนคืนสูความหมายที่แทจริง และกระตุนใหมีการจัดระบบหลักของการ
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ รายงานฉบับที่ 4 นีก้ ย็ งั คงยึดมัน่ ในหลักการ
พืน้ ฐานเกีย่ วกับการศึกษาดังกลาวขางตนอยางไมเปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะที่สําคัญยิง่ 2 ประการของรายงานฉบับนีก้ ค็ อื 1)
รายงานนี้ครอบคลุมขอเสนอแนะการปฏิรูปในสวนที่มักจะมีปญหาในลักษณะ
คอนขางสลับซับซอนและลุมลึก
ซึ่งจําเปนตองไดรบั การแกไขอยางขนาน
ใหญดวยความถี่ถวนรอบคอบ ฉะนั้น ขอเสนอแนะดังกลาวจึงจําเปนตองได
รับการวางแผนและทบทวนอยางเปนกระบวนการในระยะยาว 2) รายงาน
ฉบับนี้ครอบคลุมมาตรการติดตามผลขอเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาซึ่งได
นําเสนอไปแลวในรายงาน 3 ฉบับกอนหนานี้ นอกจากนี้ยังเสนอแนวทาง
เฉพาะในการนําขอเสนอแนะการปฏิรูปดังกลาวลงสูภาคปฏิบัติใหไดอยางทั่ว
ถึงมากกวาเดิม เพือ่ ทําใหสาธารณชนสามารถสัมผัสผลกระทบจากการปฏิรูป
ได โดยตรง
รายงานฉบับนี้เสนอแนะแผนการปฏิรูปโดยละเอียดใน 5 ทิศทาง
หลักดวยกันคือ 1) การปฏิรูปที่มุงสงเสริมหนาที่พลเมืองศึกษา
2) การ
ปฏิรูปการประถมศึกษาและการมัธยมศึกษา รวมทั้งนวัตกรรมการอุดมศึกษา
3) การเสริมสรางการจัดการศึกษาใหแข็งแกรงขึ้นเพื่อชวยสาธารณชนในการ

ปรับตัวใหสอดคลองกับสังคมสารสนเทศ 4) การจัดระบบการศึกษาของรัฐใน
ระดับปฐมวัย 5) มาตรการตอบโตเพือ่ ลดการกวดวิชาและลดภาระทางการ
เงินของผูป กครองนักเรียน
1. สาเหตุที่ PCER เสนอแนะการสงเสริมหนาที่พลเมืองศึกษาก็
เพราะนักเรียนทุก ๆ คนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเก็บเกี่ยวประสบการณอัน
เกี่ยวเนื่องกับ หลักการตามครรลองประชาธิปไตยดวยตนเองผานกระบวน
การเรียนรูในโรงเรียน รายงานฉบับนี้พุงความสนใจไปที่วิธีการสรางเสริมวิถี
ชีวิตในโรงเรียนในระบอบประชาธิปไตยซึ่งครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ที่เปน
แกนในการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตประจําวันที่ไมเกี่ยว
ของกับวิชาการ นอกจากนี้ยังแสวงหามาตรการเพื่อชวยนักเรียนใหสามารถ
พัฒนาความเขาใจไดถูกตองเหมาะสมในเรื่องเอกลักษณประจําชาติ ซึ่งจะกอ
ใหเกิดความเห็นพองตองกันทางดานอุดมการณขน้ึ ในสังคม
2. การเสนอแนะการปฏิรปู การประถมศึกษาและการมัธยมศึกษา
รวมทัง้ นวัตกรรมในระดับอุดมศึกษาก็เปนการชีใ้ หเห็นชองโหวตา ง ๆ ของแผน
ปฏิรูปฉบับ กอน ๆ ซึง่ ไดรบั การเสนอแนะและนําไปปฏิบัติแลว ขอเสนอแนะนี้
ตองการสนับสนุนการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษาใน
ภาคสนามในลักษณะสมัครใจทํา อีกทั้งมุงลดภารกิจของครูผูสอนลงดวย ซึง่
การเปลีย่ นแปลงใน 2 แนวทางนีส้ าธารณชนสามารถเห็นผลกระทบไดในทันที
ทันใด
ในสวนนี้ครอบคลุมมาตรการลดขอกําหนดทางวิชการลงอยางฮวบ
ฮาบจนเห็นไดชัด
ผูคนจํานวนมากชี้ใหเห็นวาโรงเรียนเกาหลีสอนเนื้อหา
มากเกินไปและเรงรัดเกินไปดวย ดังนัน้ รายงานฉบับนีจ้ งึ มุง ขจัด “ลูกโปง”
ทางการศึกษาออกไปใหเหลือเพียงเนือ้ ๆ เทานั้นที่ควรจะสอน โดยรักษา
ความลุมลึกและถี่ถวนในการจัดการศึกษาในโรงเรียนใหคงอยูตอไป
เปา
หมายสูงสุดคือการชวยใหนักเรียนจํานวนมากกวาเดิมไดรับความรูที่จําเปน

และฟนฟูการศึกษาใหกลายมาเปนกระบวนการเรียนรูในความหมายที่ แท
จริงในการปรับปรุงการอุดมศึกษานั้น รายงานฉบับนี้ไดสารวจวิ
ํ
ธีการตาง ๆ
ในการหลีกเลี่ยงมิใหการอุดมศึกษาและแรงงานที่มีการศึกษาสูงมารวมตัวกัน
อยูแ ตใน กรุงโซลและปริมณฑลเทานั้น มาตรการแกไขทางหนึ่ง ไดแก การ
จัดตัง้ มหาวิทยาลัยทีเ่ นนการวิจยั ซึง่ มีศกั ยภาพในการแขงขันสูงขึน้ มาหลาย ๆ
แหง PCER ยังคงสงเสริมใหวทิ ยาลัยตางๆ เนน “ความหลากหลายและ
ความเชี่ยวชาญ” ตอไปดังเดิมดวย คาดวาหนทางแกไขดังกลาวจะเรงให
เกิดการพัฒนาไปในทิศทางทีม่ งุ หวังไดสําเร็จ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาการคอมพิวเตอรไมควรจะถูก
จํากัดอยูแตในหลักสูตรเฉพาะเทานั้น แตควรจะไดรับการบูรณาการเขาไปใน
หลั ก สู ต รทั้ ง หมดเพื่ อ ช ว ยให ส าธารณชนสามารถปรับ ตัวเขากับ สังคมสาร
สนเทศไดอยางเหมาะสม และเมื่อ โรงเรียนแตละแหงกลายมาเปน “สังคม
สารสนเทศหนวยเล็ก ๆ” โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหอง
เรียนเปนประจําทุกวันแลวละก็ วิถีชีวิตในโรงเรียนก็จะกลายมาเปนประสบ
การณการดํารงชีพในสังคมสารสนเทศในความเปนจริง
4. ในเรื่องการปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย รายงาน
ฉบับนี้ระบุวาการจัดการศึกษากอนวัยเรียนสําหรับเด็กอายุระหวาง 3-5 ป พึง
อยูในความรับผิดชอบของรัฐ
นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการจัดโครง
สรางของการศึกษาปฐมวัยและการบูรณาการเขากับระบบการจัดการศึกษา
ของรัฐในองครวมอีกดวย
5. รายงานฉบับนีน้ ําเสนอ 2 แนวทางในการลดการกวดวิชาและ
ลดภาระทางดานการเงินของผูป กครอง ในขั้นแรกจะตองหาทางลดความจํา
เปนสําหรับการกวดวิชาลงใหไดเสียกอน หากการเรียนการสอนในโรงเรียน
ยังไมไดมาตรฐานการกวดวิชาก็เปนสิ่งจําเปน ฉะนั้นจึงควรมีการทุมเทความ
พยายามใหมากที่สุดเพื่อจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนใหอยูในสภาวะปกติ
โดยคืนอํานาจในการจัดการศึกษาใหแกโรงเรียน นอกจากนี้ระบบการสอบเขา

มหาวิทยาลัยและแนวทางปฏิบัติ
ในการประเมินผลที่ใชอยูในปจจุบันก็สง
เสริมใหมีการกวดวิชาอยางแพรหลาย จึงสมควรมีการทบทวนในเรื่องดังกลาว
พรอมๆ กันไปดวย
อยางไรก็ดีในความเปนจริงแลวยอมจะมีนักเรียนจํานวนหนึ่งซึ่งจํา
เปนตองไดรบั การกวดวิชา รายงานฉบับนีจ้ งึ ไดสํารวจหามาตรการตาง ๆ
เพื่อตอบสนองความ ตองการทีห่ ลีกเลีย่ งไมไดนด้ี ว ยเชนกัน ถึงแมวาจะไดมี
การใชมาตรการลดความจําเปนในการกวดวิชาไดสําเร็จลุลวงไปในระดับหนึ่ง
แลวก็ตามที ในการที่จะสรางหลักประกันในเรื่องความนาเชื่อถือและคาใชจาย
ที่สมเหตุสมผลในการกวดวิชาไดนั้น
รายงานไดเสนอแนะวิธีการควบคุม
การกวดวิชาทั้งในระดับสวนบุคคลและในระดับสถาบันเพื่อใหกลายมาเปนกล
ไกเสริมการจัดการศึกษาอยางถูกตองและชอบธรรม
การกวดวิชาเปนวิสัยที่ไดหยั่งรากลึกลํ้าอยูในสังคมเกาหลีมาเนิ่น
นานจนไมสามารถที่จะโคนลมลงไดในทันทีทันใด ฉะนั้นรายงานนี้จึงขอเสนอ
แนะมาตรการแกปญหานี้ใน 3 ขั้นตอนคือ มาตรการฉุกเฉิน มาตรการปรับ
ปรุงสภาพการจัดการศึกษา
และมาตรการฟนฟูการจัดการศึกษาใหอยูใน
สภาวะปกติ
ในขั้นแรกจะตองกระทํ าการที่จํ าเปนในการแกไขปญหาที่สงผล
กระทบอยางมากมายในทางลบตอสังคม ซึ่งควรไดรับการดูแลในทันทีเสีย
กอน จากนั้นขึ้นที่สองจึงเปนการปรับปรุงสภาพการณตาง ๆ โดยใชมาตร
การแกปญหาที่สําคัญเกี่ยวกับการกวดวิชาขั้นตอนสุดทายคือ การฟน ฟูการ
ศึกษาในโรงเรียนใหเขาสูสภาวะปกติเพื่อลดความ จําเปนในการกวดวิชาให
เหลือนอยที่สุดและคงสภาพนี้ไวใหได
แผนการปฏิรูปที่กลาวถึงในรายงานฉบับนี้ลวนเปนภารกิจที่ซับ
ซอนลุมลึกและเปนประเด็นที่มีขอขัดแยงในสังคม ดังนัน้ จึงคาดการณกนั ได
เลยวาเมื่อนํ าแผนการปฏิรูปเหลานี้ไปปฏิบัติจริงยอมจะตองเกิดปฏิกิริยาใน
ทางลบตามมาดวยอยางแนนอน
อยางไรก็ตามการปฏิรูปควรจะบรรลุผล

สําเร็จได ยิง่ ภารกิจยากเย็นมากเทาใดความพยายามในการปฏิรปู ก็มกั จะได
รับการผลัดวันประกันพรุง ไปยาวนานยิง่ ขึน้ เทานัน้ ทวาเราไมสามารถจะรอ
คอยไดอยูต ลอดไป
เราจะไม ส ามารถเห็ น ผลของมาตรการปฏิ รู ป เพื่ อ แก ไ ขป ญ หา
ตางๆ ซึง่ หยัง่ รากลึกไดภายในระยะเวลาอันสัน้ มาตรการทัง้ หลายทีอ่ ยูใ น
รายงานฉบับนี้ลวนแลวแตมุงแกไขปญหาและภารกิจในปจจุบันอยางเปน
ระบบในระยะยาวทั้งสิ้น ซึ่งจะสามารถใหผลกระทบไดในปตอ ๆ มานับจาก
นี้เปนตนไป

II. ขอเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษา (IV)
1. การปฏิรปู เพือ่ สงเสริมหนาทีพ
่ ลเมืองศึกษา
หลักการสําคัญยิ่งของเกาหลีคือ จะตองเปนประเทศทีม่ กี ารปกครอง
ในระบอบเสรีประชาธิปไตยและจะตองเปนเชนนี้ตลอดไป โรงเรียนทําหนาทีจ่ ดั
การศึกษาในระบบ สวนนักเรียนก็คอื สมาชิกในอนาคตของสังคม ฉะนัน้ โรง
เรียนจึงควรชวยปลูกฝงความถนัด ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ในฐานะพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยใหแกนกั เรียน ในความเปนจริงการให
การศึกษาเกี่ยวกับหนาที่พลเมืองแกเยาวชนรุนตอไปไดกลายมาเปนพันธกิจที่มี
ความสําคัญทัว่ ทัง้ โลก โดยมิไดจํากัดอยูแ ตในประเทศเกาหลีเทานัน้
ทวาการศึกษาในโรงเรียนของเกาหลีกลับแสดงออกซึ่งองคประกอบ
ทีไ่ มเปนประชาธิปไตยทัง้ ในระบบการศึกษา ในการบริหารจัดการ ในเนือ้ หา
สาระ และในวิธกี ารเรียนการสอน ดังนัน้ ไมวา จะเปนการจัดองคกร การบริหาร
โรงเรียน โครงสรางหรือสภาพแวดลอมตางก็ไมมคี วามเหมาะสมเอาเสียเลยใน
การปลูกฝงคุณลักษณะที่
พึงประสงคของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ใหแกนกั เรียน ตําราเรียนในโรงเรียนก็ละเลยการสอนคานิยมอันดีงามของพล
เมือง อาทิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย และสิทธิ
สวนบุคคลเปนตน ดวยเหตุนก้ี ารปฏิรปู การศึกษาในรายงานฉบับนีจ้ งึ มุง ขยาย
และเนนยําในเรื
้
อ่ งหลักสูตรการสอนจริยธรรมและสังคมศึกษา
ตลอดจนคา
นิยมและแนวประพฤติปฏิบัติที่เปนแกนของสังคมในระบอบเสรีประชาธิไตย
อาทิ สิทธิและหนาทีข่ องพลเมือง การเจรจาพาทีและการประนีประนอม ทัง้ นี้
ควรมีการขยายโอกาสในการอบรมครูประจําการและการศึกษาดูงานนอกสถาน
ทีเ่ พือ่ เสริมสรางศักยภาพของครูในการสอนหนาทีพ่ ลเมืองศึกษา นอกจากนี้

ควรปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมโรงเรียนเสียใหมดว ย เพือ่ ใหนกั เรียนสามารถเรียนรู
เกี่ยวกับคุณธรรมอันดีงามของพลเมืองไดในทุกวิชาของหลักสูตรที่ใชในโรงเรียน
ในลักษณะการเรียนรูท เ่ี ปนธรรมชาติ ปราศจากการ ยัดเยียดขณะทีก่ ระทํา
กิจกรรมประจําวันในโรงเรียนตามปกติวสิ ยั
ควรมีการจัดสรางระบบดําเนินงานรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุม
ชนดวยเพื่อชวยใหนักเรียนไดเรียนรูคุณลักษณะอันพึงประสงคของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยในภาคทฤษฏีควบคูไปกับการปฏิบัติจริง การสอนคุณ
ธรรมของพลเมืองก็เปนภารกิจสําคัญในการเตรียมตัวประชาชนใหพรอมรับ
สถานการณการรวมประเทศที่กําลังจะมาถึงเกาหลีทั้งเหนือและใตมีวิธีการคิด
และวิถีความเปนอยูที่แตกตางกันออกไป ฉะนั้นระบบการศึกษาจึงจําเปนตอง
ไดรับการจัดการเสียใหญเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะและทักษะที่
พึงประสงค
ของพลเรือนใหแกนักเรียนในการดํารงชีพอยางสันติสุขรวมกับเพื่อนพองชาว
เกาหลีเหนือไดในที่สุด
1.1 การเสริมสรางหนาทีพ
่ ลเมืองศึกษาในโรงเรียน
หลักสูตรแหงชาติฉบับที่ 7 ซึ่งจะไดรับการบังคับใชในป 2000 ได
ขยายและเสริมสรางเนือ้ หาสาระของหนาทีพ่ ลเมืองศึกษาดังนีค้ อื :1. การเสริมสรางเนือ้ หาหนาทีพ
่ ลเมืองศึกษา
ควรสร า งเสริ ม เนื้ อ หาวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หน า ที่ พ ลเมื อ ง
ศึกษา เชน ศีลธรรม จริยธรรมและสังคมศึกษาใหเขมขนขึน้
1) ควรเนนความสําคัญในเรื่องจิตสํานึกในสิทธิ หนาที่และ
ความรับผิดชอบของพลเมือง

2)
เสริมสรางการเรียนการสอนเกีย่ วกับหลักการของเสรี
ประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบเปดตลาดเสรี
3) ควรเรียนรูท างดานพฤติกรรมและบรรทัดฐานของพลเมือง
จากประสบการณในชีวติ ประจําวันไดโดยตรง
- จัดสรางวัฒนธรรมในการเจรจาพาทีและประนีประนอม
ขึน้
- ขจัดวัฒนธรรมลัทธิครอบงําและความรุนแรง
คุณธรรมของพลเมืองควรจะไดรับการสอนแทรกอยูใหทั่วทั้งหลัก
สูตร โดยเนนวิชาที่เกี่ยวของขางตนเปนพิเศษ
2. การขยายเนื้อหาใหครอบคลุมเอกลักษณของชาติ
เนื้อหาในวิชาที่เกี่ยวของควรจะไดรับการสรางเสริมใหครอบ
คลุมการ ปลูกฝงสํานักในเอกลักษณแหงชาติ เกียรติภูมิและความภาคภูมิใจ
ในตนเองใหฐานะคนเกาหลีคนหนึง่ ใหกบั นักเรียน
1) ควรจะเพิ่มอัตราสวนเนื้อหาประวัติศาสตรเกาหลี และ
ประวัติศาสตรโลกที่เกี่ยวกับสมัยใหมและสังคมรวมสมัยใหมากกวาเดิม
2) การสอนประวัติศาสตรเกาหลีควรจะใหความสําคัญกับเหตุ
การณและประเด็นที่เกี่ยวของแทนการสอนเลาไปตามลําดับเหตุการณที่เกิด
ขึน้
3) ควรสงเสริมใหมีการอานและคนควาเกี่ยวกับบุคคลและเหตุ
การณในประวัติศาสตรที่สําคัญ ๆ
4) ควรเนนความสําคัญในเอกลักษณและความเปนสากลของ
วัฒนธรรมเกาหลีทั้งในหลักสูตรภูมิศาสตร ประวัติศาสตรเกาหลีและสังคม
วิทยา

3. การขยายเนื้อหาทางการศึกษาใหครอบคลุมการปลูกฝงจิต
สํานึกในการเปนพลเมืองของโลก
ควรขยายเนื้อหาใหครอบคลุมการปลูกฝงความตระหนักรูและ
ความถนัดใหแกนกั เรียน เพือ่ ใหสามารถตอบสนองแนวโนมของโลกเกีย่ วกับ
กระแสโลกาภิวตั นและการพึง่ พาซึง่ กันและกันไดอยางแข็งขัน
1) ควรเสริมสรางเนื้อหาสิ่งแวดลอมศึกษาใหเขมขนขึ้นจาก
มุมมอง
นิเวศวิทยา
2) ควรเสริมสรางการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพึ่งพาใหกัน
และกันในระดับสากล
3) ควรเสริมสรางการเรียนการสอนเกี่ยวกับความหลากหลาย
ในเรื่อง เพศ เชือ้ ชาติ และวัฒนธรรม
1.2 การชวยเหลือครูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสอนหนาที่
พลเมืองศึกษา
1. การขยายโอกาสในการฝกอบรมครูประจําการและ
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและนอกประเทศ
ควรขยายโอกาสการฝกอบรมครูประจํ าการและการศึกษาดู
งานทั้งในประเทศและนอกประเทศเพื่อชวยปลูกฝงความเขาใจอันดีเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและความเปนจริงในสังคมไดอยางถูกตองใหแกครู
1) ควรขยับขยายใหครูไดมีสวนรวมมากขึ้นในกิจกรรมที่เกี่ยว
ของกับภาคอุตสาหกรรม การทัศนาจรและศึกษาดูงานทางการศึกษา รวม
ทั้งกิจกรรมอาสาสมัครและกิจกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ

2) ควรขยายโอกาสแกครูในการเขารับการฝกอบรมทัง้ ในระยะ
สั้นและระยะยาวในสถานศึกษาตางประเทศที่ไดรับการยอมรับ
2. การสรางเสริมหนาที่พลเมืองศึกษาในการฝกหัดครูและ
การฝกอบรมครูประจําการ
เนื้อหาหนาที่พลเมืองศึกษาในหลักสูตรฝกหัดครูและฝกอบรม
ครูประจําการควรไดรับการปรับปรุงใหเขมขนเพือ่ เพิม่ พูนความรูท ส่ี ําคัญและยก
ระดับในการสอนหนาทีพ่ ลเมืองศึกษาใหแกครู
1) วิทยาลัยครูทั้งหลายควรเปดสอนหลักสูตรหนาที่พลเมือง
ศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมครูประจําการในดานนี้
3.
เมืองศึกษา

การสนับสนุนใหครูพฒ
ั นาและวิจยั สือ่ ทางดานหนาทีพ
่ ล

ควรสงเสริมและสนับสนุนอยางแข็งขันใหครูไดทําการพัฒนา
และวิจัยเพื่อการเรียนการสอนหนาที่พลเมืองศึกษา เพือ่ ผลประโยชนตอ การ
สอนวิชานีใ้ นหองเรียน
1.3 การปฏิรูปวัฒนธรรมโรงเรียนเพื่อสรางบรรทัดฐานของพล
เมืองดี
1.
การจัดสรางวัฒนธรรมโรงเรียนที่อิงอยูกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ควรมีการเคารพยึดมัน่ ในสิทธิและความรับผิดชอบของนักเรียน
1) กฏระเบียบทั้งหลายควรจะไดรับการทบทวนใหมีความ
เหมาะสมและนําไปปฏิบัติไดโดยดูคุณลักษณะของโรงเรียนและความเปนจริง
ของแตละระดับการศึกษา (จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปนเกณฑ

2) อิสรภาพขององคประกอบทุกสวนในสถานศึกษาซึ่งรวม
นักเรียนดวย ควรจะไดรับการเคารพยึดมั่นอยางมากที่สุด กฏระเบียบของ
สถานศึกษาควรสะทอน หลักการนี้และนําไปปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง
3) ควรระบุกฎระเบียบของโรงเรียนใหชัดเจนและสอดคลอง
กับความเปนจริงในสวนทีเ่ กีย่ วกับสิทธิหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของนักเรียน
4) ควรจะใชกฏระเบียบของโรงเรียนเปนแนวทางที่แทจริงใน
การบริหารโรงเรียน
2.

การเพิ่มอิสรภาพและการใหความชวยเหลือแกนักเรียน

ในดานนี้
ควรมีการขยายอิสรภาพแกนักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตนใหกวางขวางยิ่งขึ้นเพื่อสงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมของพล
เมืองดี
1) ควรใหนิยามสําหรับสิทธิความรับผิดชอบและกิจกรรมตาง
ๆ ขององคกรนักเรียนอยางชัดเจน โดยที่ครูจะตองเคารพการตัดสินใจในเรื่อง
ดังกลาวของ นักเรียนดวย
2) ความคิดเห็นของนักเรียนในเรื่องกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่ควรไดรับการยอมรับนับถือและควรอนุญาตใหนักเรียนในแตละชั้น
เรียนสามารถจัดกิจกรรมในเรื่องดังกลาวได
3) ควรริเริ่มจัดการประชุมของนักเรียนแตละหองและจัดกิจ
กรรมในชมรมตาง ๆ
4) ควรขยายการสนับสนุนแกกจิ กรรมของนักเรียนและของสมาคม
นักเรียน
3. การสือ่ สารในโรงเรียนตามครรลองประชาธิปไตย

การสือ่ สารระหวางทุก ๆ กลุม ของโรงเรียนควรจะเปนไปในวิถี
ทางทีเ่ ปนประชาธิปไตย
1) ควรจัดการประชุมภายในโรงเรียนในลักษณะประชาธิปไตย
เพือ่ :ปลูกฝงความสามารถในการจัดการอภิปรายใน
ลักษณะที่เปนประชาธิปไตย และชอบดวยเหตุและผล
- ปลูกฝงศักยภาพในการจัดการประชุม
2)
การแตงตั้งเจาหนาที่และการดําเนินงานของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนรวมทั้งคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ควรจะเปนไปใน
ครรลองของประชาธิปไตย
ควรจะปูพื้นฐานในเรื่องขั้นตอนและแนวทาง
ปฏิบัติในการชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางตอเนื่องและมั่นคงระหวางเจาหนาที่
บริหารกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
3) ควรจัดงานโรงเรียนและกิจกรรมกลุมอันหลากหลายอยาง
เปนประชาธิปไตย
4) ควรมีการกระตุนใหมีการใชประโยชนจากชองทางการสื่อ
สารตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพโรงเรียน และวิทยุโรงเรียน ระหวางกลุม ผูล ง
คะแนนเลือกตั้งตาง ๆ ของโรงเรียน ไดแก กลุม ครูอาจารย กลุมนักเรียน
และกลุมผูปกครองเปนตน
4.

การสงเสริมแผนงานหนาที่พลเมืองศึกษาซึ่งจัดขึ้นมา

เปนพิเศษ
ควรกระตุนใหมีการจัดทํากิจกรรมสงเสริมหนาที่พลเมืองศึกษา
ขึน้ มาเปนพิเศษเพือ่ เปนเวทีใหนกั เรียนไดแกไขปญหาตางๆ ของแตละโรงเรียน
ดวยเหตุและผล

1) สนับสนุนใหโรงเรียนแตละแหงรางแผนงานจัดการหนาที่
พลเมืองศึกษาโดยอิสระ ดังนี้ :ตัวอยางแผนงานทีโ่ รงเรียนอาจเลือกนํามาปฏิบัติ
- แผนงานจัดตัง้ ศาลนักเรียน เพือ่ ใชเปนเวทีฝก ปรือวิธแี กไข
ปญหา ขัดแยงตามกระบวนการประชาธิปไตย
- แผนงานจัดตัง้ อนุญาโตตุลาการ เพือ่ ทําหนาทีป่ กปองสิทธิ
และผลประโยชนของนักเรียนกลุม ทีไ่ มสจู ะมีบทบาทนัก ทั้งนี้บุคคลที่ไมมีสวน
เกีย่ วของ (ครู ผูปกครอง หรือผูน ําชุมชน) จะทําหนาทีร่ บั คํารองจากนักเรียน
และดําเนินการคลีค่ ลายปญหาเพือ่ ใหไดผลลัพธทย่ี ตุ ธิ รรมตอทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ
- แผนงานจัดกิจกรรมจําลอง การใหอสิ รภาพเพือ่ ใชเปนเวที
ใหนักเรียนไดฝกฝนและปรับปรุงความสามารถในการใชอิสระภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย ในการเพิม่ พูนจิตสํานึกและความเขาใจในระบบการบริหารตาม
ครรลองประชาธิปไตยในภาพรวม การจัดตั้งสภาจําลองก็เปนตัวอยางที่ดีใน
กรณีน้ี
5.

การจัดหามาตรการดูแลนักเรียนใหเคารพในศักดิศ์ รีของ

มนุษย
การลงโทษทางกายมิใชมาตรการกํากับดูแลความประพฤติของ
นักเรียนที่ใชไดผลสําหรับศตวรรษที่ 21 อันทีจ่ ริงวิธนี ม้ี กั จะไมกอ ใหเกิดผลทาง
ดานการเรียนรูใ ด ๆ เลย นอกจากทิง้ รองรอยของความเสียหายทางจิตใจ และ
กลับกอใหเกิดความรุนแรงเปนลูกโซตามมาเสียอีก ดังนั้นมาตรการการดูแลนัก
เรียนจึงควรจะไดรับการจัดระบบเสียใหมโดยจําตองเคารพสิทธิมนุษยชนของ
นักเรียนดวย

1) การลงโทษทางกายในโรงเรียนควรไดรบั การยกเลิก และ
ควรเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของเด็กนักเรียน
2) การลงโทษทางกายที่นักเรียนรุนพี่ปฏิบัติตอนักเรียนรุน
นองในโรงเรียนและในชมรมนักเรียนตาง ๆ ควรไดรับการยกเลิกดวยเชนกัน

นิยามของการลงโทษทางกาย :
การกระทําใด ๆ โดยครูอาจารย (หรือนักเรียนรุน พี)่ ทีก่ อ ใหเกิด
ความเจ็บปวดทางกายแกนกั เรียน (หรือแกนกั เรียนรุน นอง) ดวย
การใชเครือ่ งมือ หรือสวนตาง ๆ ของรางกาย อาทิ มือ และเทา
3) อยางไรก็ตาม โรงเรียนหรือครูอาจารยสามารถใชวธิ กี ารลงโทษ
อืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมนอกเหนือไปจากการลงโทษทางรางกาย เพื่อควบคุมพฤติ
กรรมของนักเรียนได โดยอิงคําตัดสินของนักวิชาชีพ คณะกรรมการการศึกษา
สวนจังหวัดสามารถพัฒนามาตรการควบคุมประพฤติที่มีประโยชนในดานการ
เรียนรูท ห่ี ลากหลายขึน้ มาใชเปนแนวปฏิบตั ไิ ดเอง
4) กฏหมายการศึกษาควรสะทอนใหเห็นการยกเลิกการลง
โทษทางกายโดยที่คณะกรรมการการศึกษาสวนจังหวัดจะทํ าหนาที่รางกฏ
ระเบียบนีใ้ นรายละเอียดรวมทัง้ ดูแลในเรือ่ งการบังคับใช
6. การใชภาษาสภาพใหเปนปกติวสิ ยั ในโรงเรียน
ควรสงเสริมใหมีการใชภาษาสุภาพเปนประจําในโรงเรียนเพื่อ
สรางบรรยากาศใหสมาชิกทุกหมูเ หลาในโรงเรียนเคารถนับถือซึง่ กันและกัน ซึง่
จะเปนการชวยกระตุน ใหสงั คมทัง้ มวลพากันใชภาษาสุภาพตอผูอ น่ื ในทีส่ ดุ

1) ควรกระตุนใหมีการใชภาษาสุภาพใหเปนปกติวิสัยในกิจ
กรรมที่เปนทางการในการประชุมนักเรียน และในชวงการเรียนการสอนใน
หองเรียน
2) ควรดูแลใหการคุกคามทางวาจาหมดสิน้ ไปจากโรงเรียน
คํานิยามของภาษาสุภาพ :
- ภาษาสุภาพ คือ ภาษาทีเ่ ปนทางการซึง่ ใชไดกบั ทุกคน
โดยไมจํากัดอายุ และสถานภาพ
- เปนภาษาที่แสดงความนับถือในลักษณะที่เปนกันเอง ซึ่ง
ตางไปจากภาษาที่แสดงความนับถือในลักษณะเครงครัด

โอกาสตาง ๆ ที่พึงใชภาษาสุภาพ :
- ภาษาผูส อ่ื ขาว หรือภาษาทีใ่ ชในรายการประเภทนันทนาการ
- คําปราศรัยตอสาธารณชน (ในที่ที่คนหมูมากมาพบปะกัน
เปนตน)
- ภาษาทีใ่ ชในการอภิปรายและในการโตวาทีทง้ั ในชุมนุมชน
ขนาดเล็กและใหญ
- ภาษาทีใ่ ชพดู ทางโทรศัพทระหวางผูพ ดู ทัง้ 2 ฝายทีไ่ มรจู กั กัน
7. การจัดประชาคมโรงเรียนใหปลอดจากความรุนแรง
ขอแนะนําใหใชมาตรการดังตอไปนี้เพื่อปกปองนักเรียนใหพน
จากความรุนแรง และเพือ่ เปนการใหคาปรึ
ํ กษาแกนกั เรียนทีม่ ปี ญ
 หา

1)
ควรมีการจัดทําแผนงานปลูกจิตสํานึกในเรื่องความรุน
แรงใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาในระดับชาติ : อนุบาล ประถมศึกษา
มัธยมตน มัธยมปลายและอุดมศึกษา โดยมีการนําไปปฏิบัติใหบรรลุผลดวย
แผนงานปลูกจิตสํานึกในเรื่องความรุนแรง จะชวยสรางความ
เขาใจที่ ถูกตองในเรื่องความเสียหายทางกายและจิตใจอันเนื่องมาจากความ
รุนแรง รวมทั้งจะชวยกระตุนใหสาธารณชนไดตระหนักรูถึงผลกระทบทางลบ
ทีเ่ ปนอันตรายอยางยิง่ ของความรุนแรง นักเรียนที่ผานหลักสูตรดังกลาว ไม
วาจะอยูในการศึกษาระดับใดก็จะมีความ เขาใจดีขึ้นเกี่ยวกับความรุนแรงใน
ลักษณะความผิดทางอาญา ความผิดทางจริยธรรม และความผิดที่ละเมิด
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย รวมทั้งความเสียหายและความเจ็บปวดทั้งทาง
รางกายและจิตใจที่เปนผลตามมาดวย หลักสูตรดังกลาวจะชวยใหนักเรียน
เหลานี้สามารถรับมือเกี่ยวกับความรุนแรงได
2) กฎหมายในชือ่ ชัว่ คราววา “พระราชบัญญัตกิ ารปองกัน
เยาวชนจากความรุนแรง” เปนสิ่งจําเปนสําหรับรัฐในการหันเหและปองกัน
ความรุนแรงในสถานศึกษา พระราชบัญญัตดิ งั กลาวควรครอบคลุมภารกิจดัง
ตอไปนี้ :- ใหความชวยเหลือและใหการคุม ครองเหยือ่ ของความ
รุนแรง
- จัดตัง้ เครือขายการปองกันความรุนแรงในสถานศึกษา
- จัดระบบการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่
เกีย่ วของของรัฐ
- ออกกฎระเบียบและใหการสนับสนุนองคกรพัฒนาเอก
ชน และ องคกรอาสาสมัครที่ทํางานเกี่ยวกับการคุมครองนักเรียนนักศึกษา
- จัดทําแผนงานสงนักเรียนทีแ่ สดงความรุนแรงกลับสู
สถานศึกษา

3) ควรใหความชวยเหลือแกเหยือ่ ของความรุนแรงในโรงเรียนและ
ผูป กครองในการพยายามชวยเหลือตนเอง
- ควรอนุญาตใหนักเรียนที่ตกเปนเหยื่อของความรุนแรง
สามารถยายหองเรียน หรือยายสถานศึกษาได รวมทั้งสามารถทําการศึกษา
เลาเรียนอยูท บ่ี า นได ภายในระยะเวลาสั้น ๆ ในกรณีที่นักเรียนหรือผูปก
ครองนักเรียนรองขอมา
การเรียนทีบ่ า น : นักเรียนจะไดรบั อนุญาตใหทําการศึกษา
เลาเรียน
ภายใตการดูแลของผูปกครองไดที่บานภายในเวลาที่กําหนดโดย
พิจารณาจากคํารองของนักเรียนหรือของผูปกครองและความเห็นชอบของโรง
เรียนเปนเกณฑ
4) ควรนําระบบการสงคูกรณีไปขอคํปา รึกษาจากผูเชี่ยวชาญ
มาใชเพือ่ ทีโ่ รงเรียนจะไดสามารถวาจางผุเ ชีย่ วชาญเฉพาะทางได ในกรณีที่
โรงเรียนเห็นความ
จําเปนในการขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญใหแกเหยื่อ
ความรุนแรงหรือตัวนักเรียนผูกระทําความรุนแรงเอง
ระบบขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ : ในกรณีทผ่ี กู ระทํา
ความรุนแรงหรือเหยื่อของความรุนแรงในโรงเรียนจํ าเปนตองไดรับคําปรึกษา
และการดูแลจากผู เชีย่ วชาญเฉพาะทาง โรงเรียนสามารถสงนักเรียนดังกลาว
ไปรับการบําบัดรักษากับผูเ ชีย่ วชาญจากกลุม หรือจากองคกรทีเ่ กีย่ วของได
1.4 การจัดสรางระบบความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน
1. การขยายโอกาสในการหาประสบการณในสังคมจาก
องคกรและสถาบันของรัฐที่ใหบริการแกสาธารณชน

องคกรและสถาบันที่ใหบริการแกสาธารณชนของรัฐควรเปน
เวทีใหสมาชิกสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณเรียนรูจากชีวิตจริงไดอยางแข็ง
ขัน
1) สภาทองถิน่ บริษัทจัดทําหนังสือพิมพและถายทอดขาว
สาร ศาล สํานักงานอัยการและบริษทั หางรานทีท่ ําธุรกิจทัง้ หลาย ควรจะได
จัดเตรียมผูเชี่ยวชาญไวทําหนาที่ดูแลงานใหบริการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเก็บ
เกี่ยวประสบการณจริงดังกลาว
2) พระราชบัญญัติการเรียนรูตลอดชีวิตควรครอบคลุมแผนการ
ดําเนินการ ดังกลาวไวในรายละเอียด
2.
ที่พลเมืองศึกษา

การสงเสริมใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในหนา

ครอบครัว
โรงเรียนและชุมชนทองถิน่ ควรประสานงาน
อยางใกลชดิ เพือ่ ปลูกฝงการเรียนรูเ กีย่ วกับหนาทีพ่ ลเมืองศึกษา
1) ควรขยายโอกาสในการสังเกตการณ และงานอาสา
สมัครในองคกรใหบริการของรัฐภายในชุมชนนัน้ ๆ
2) ควรขยายโอกาสใหผูปกครองและผูนําชุมชนทองถิน่
ไดเขามามีสวนรวมในกืจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนมากขึน้
3)
ควรสงเสริมการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกทั้ง
หลายของ นักเรียนในลักษณะประชาธิปไตย เพือ่ ชวยใหนกั เรียนไดรบั ประสบ
การณและไดพึงปฏิบัติระเบียบของสังคมตามครรลองประชาธิปไตย
3.
ชน

การสรางเสริมหนาที่พลเมืองศึกษาในบทบาทสื่อมวล

ควรสรางเสริมบทบาทของสือ่ มวลชนในการใหความรูใ นเรือ่ ง
หนาทีพ่ ลเมือง
1) ควรใชประโยชนจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ถายทอดสด ขาวสารทางไกล อาทิ ระบบการถายทอดขาวสารทางการศึกษา
(EBS) และ EDUNET ซึ่งเปนเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาในการสง
เสริมหนาที่พลเมืองศึกษา
2) ควรเนนการเขามามีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญทางการ
ศึกษาในสวนทีเ่ กีย่ วของกับรายการถายทอดขาวสารทีท่ รงอิทธิพล การแสดง
การตีพิมพหนังสือและการสื่อสารทางคอมพิวเตอรเพื่อชวยยกระดับสภาพ
แวดลอมในโรงเรียน และการปลูกฝงสํานึกในการเปนพลเมืองทีด่ ใี นระบอบ
ประชาธิปไตย
4. การเสริมสรางหนาทีพ
่ ลเมืองศึกษาในการศึกษาผูใ หญ
ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมใหสถาบันการศึกษาผูใหญ
ทัง้ หลาย อาทิ องคกรทางสังคม วิทยาลัย และสถานประกอบการขยายหลัก
สูตรเกีย่ วกับหนาทีพ่ ลเมืองศึกษา
1) สรางเสริมเนื้อหาสาระของหนาที่พลเมืองศึกษาในหลัก
สูตรตาง ๆ ของการศึกษาตอเนื่องใหมีความเขมขนกวาเดิม
2) ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาและเผยแพรสื่อหนาที่พล
เมืองศึกษาสําหรับผูใหญ
3) ควรขยายโอกาสใหครูผูสอนหนาที่พลเมืองศึกษาใน
สถาบันการศึกษาผูใหญไดรับการฝกอบรม
1.5 การเสริมสรางหนาที่พลเมืองศึกษาเพื่อเตรียมรับมือกับการ
รวมชาติ

ในการชวยนักศึกษาใหสามารถปรับตัวเขากับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเกี่ยวกับการรวมชาติและความสับสนในสังคม
และในระบบคานิยมซึ่ง
หลีกเลีย่ งไมไดนน้ั การจัดการศึกษาเพื่อเตรียม
รับมือกับการรวมชาติควรเนนความสําคัญในการหยิบยื่นความรูและเจตคติที่
จํ าเปนในการดํ ารงชีพอยูภายในประเทศที่ไดรับการรวมชาติภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยใหแกนักเรียน เกาหลีเหนือและใตนั้นยอมมีวิถีทางในการคิด
และการดํารงชีวิตที่แตกตางกัน นักเรียนจึงควรไดรับการปลูกฝงคุณลัษณะ
และความสามารถของพลเมืองที่ดีที่จะชวยใหดําเนินชีวิตไดอยางสงบสุขรวม
กับเพือ่ นพองชาวเกาหลีเหนือ ทั้งนี้ระบบการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของก็จํา
เปนตองไดรับการจัดการเสียใหมใหสอดคลองกับแนวคิดนี้ดวย
1. การเสริมสรางการศึกษาใหแข็งแกรงเพือ่ เปรียบเทียบ
เกาหลีเหนือและใตบนพื้นฐานของคานิยมอันเปนสากลของมนุษย
การศึกษาเปรียบเทียบระหวางเกาหลีเหนือและใตควรจะไดรับ
การสงเสริมเพือ่ ปลูกฝงแนวคิดทีช่ อบดวยเหตุผลในเรือ่ งการรวมชาติ
และ
ปญหาตาง ๆ ของเกาหลีเหนือ
1) ควรมีการสอนใหนักเรียนรูจักเปรียบเทียบและทําความ
เขาใจในความเปนจริงระหวางเกาหลีเหนือและเกาหลีใตในเรื่องของคานิยม
สากล เชน ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เสรีภาพ สวัสดิภาพและสิทธิมนุษย
ชน
2) ควรปลูกฝงความสามารถในการแกปญหาความตึงเครียด
และความ ขัดแยงระหวางเกาหลีเหนือและใตที่คาดวาจะเกิดขึ้นภายหลังการ
รวมชาติใหแกนักเรียน
2.
การจัดระบบฝกอบรมใหแกผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เกาหลีเหนือและการรวมชาติ

ควรจัดฝกอบรมใหแกผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการ
รวมชาติและเกาหลีเหนือโดยเนนความสําคัญและการเตรียมการไปที่การรวม
ชาติอยางสันติ
1) ควรเนนเปนพิเศษเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรมในระดับ
มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยสําหรับผูเชี่ยวชาญในเรื่องเกาหลีเหนือและ
การรวมชาติ
2) ควรมีการขยายความชวยเหลือทางดานการวิจัยในเรื่อง
เกาหลีเหนือและการรวมชาติ
2. การปฏิรปู การประถมศึกษาและการมัธยมศึกษากับนวัตกรรมในระดับ
อุดมศึกษา
ตามขนบประเพณีทส่ี บื ทอดตอกันมา การจัดการศึกษาในโรงเรียน
ของเกาหลีนน้ั เปนการจัดการจากมุมมองของผูจ ดั เปนเกณฑ
ฉะนัน้ การ
ประเมินผลสถานศึกษาในทุกระดับจึงใชมาตรฐานเดียวกัน และนี่ก็คือสาเหตุ
ที่กอใหเกิดการสิ้นเปลืองและประสิทธิภาพที่ตํ่ าอยางตอเนื่องในการบริหาร
สถานศึกษาในระบบ
ดวยเหตุนี้ PCER จึงไดเริ่มการปฏิรูปการศึกษาเพื่อหาทางแกไข
ปญหาเหลานี้ในการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยมุงประกันอิสรภาพใหแตละ
โรงเรียนใหมากที่สุด
เทาที่จะมากไดควบคูไปกับการจัดสรางระบบที่ตอบ
สนองความตองการของผูบ ริโภค นัน่ คือนักเรียนและผูป กครองไดอยางแข็ง
ขัน การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในโรงเรียนหลายแหงก็นับเปน
ตัวอยางมาตรการปฏิรูปที่เปนนามธรรมอยางหนึ่ง ซึ่ง มุงหมายใหเปนกล
ไกเผยลักษณะเฉพาะของแตละโรงเรียนดวยวิธีการจัดการอยางเปนอิสระและ
หลากหลายพรอม ๆ กับการสรางประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา

PCER คาดหวังวาการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษานี้จะชวยให
สามารถเห็ น ผลของการเปลี่ ย นแปลงและการปฏิรูปการประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาขึ้นไดทีละเล็กละนอยตอไป
ขอเสนอแนะการปฏิรูปในรายงานฉบับนี้เนนประเด็นสําคัญ
2
ประเด็น คือ การทุมเทความพยายามอยางเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาในโรงเรียน ตามที่ไดเสนอแนะไวในรายงานฉบับกอนหนานี้ และ
การใหการสนับสนุนที่สรางสรรคตอความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษา
เริ่ ม แรกที เ ดี ย วนั้ น จะตองมีการจัดลํ าดับความสํ าคัญใหกับเนื้อหาของการ
ศึกษาเพื่อลดปริมาณลงอยางมากใหสอดคลองกับอุปสงคของผูบริโภคการ
ศึกษา
นอกจากนี้ก็ควรพิจารณาการสอนในลักษณะเปดหองเรียนและใช
ระบบใหผูเรียนเลือกหองเรียนไดดวย โรงเรียนแตละแหงควรจะเปนหนวย
บริหารที่เปนอิสระ อีกทัง้ ควรมุง ลดปริมาณงานของครูลงดวยในขณะเดียว
กัน
ในการมุงบรรลุเปาหมายการจัดการอุดมศึกษาอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพไดนั้นจําตองมีการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยตาง ๆ ใหเนนการศึกษา
วิจัยที่มีคุณภาพในระดับโลกเพื่อเปนการรวบรวมทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
สูงอยางสรางสรรคในการมุงมั่นทํางานดานการวิจยั และการพัฒนา นอกจากนี้
รัฐยังตองขยายความ
ชวยเหลือใหกบั บรรดามหาวิทยาลัยทีอ่ ยูน อกกรุง
โซลเพือ่ ใชเปนแหลงผลิตแรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสําหรับชุมชน ทองถิน่ ทัง้ หลาย
ในยุคของการใหอสิ รภาพแกทอ งถิน่ ขณะที่ สรางเสริมการใหการสนับสนุน
แกวิทยาลัยอาชีวศึกษา รัฐพึงควรเพิม่ ความชวยเหลือทางดานการเงินและ
การบริหารแกสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตร 4 ปใหเปนไปใน ทิศทาง
ที่พึงประสงค 2 ทางสําหรับการอุดมศึกษา นั่นคือการเนนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางและความหลากหลายพรอมกันไปดวย
นอกเหนือไปจากประเด็นที่กลาวมาแลว ก็ควรพิจารณาเปลี่ยน
แปลงปการศึกษาเสียดวยในปจจุบันโรงเรียนเปดภาคเรียนในเดือนมีนาคม

ทวาการเปลี่ยนมาเปดเรียนในเดือนกันยายนจะชวยลดเวลาและคาใชจายใน
การศึกษาไดอีกมาก อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาผลกระทบมากมายที่จะตามมา
จากการเปลีย่ นแปลงดังกลาวแลว ก็ควรมีการวางแผนระยะยาวในเรื่องการ
นําไปปฏิบัติจริงและควรจะกระทําแบบคอยเปนคอยไปอยางถี่ถวนรอบคอบ
2.1 การลดเนื้อหาการศึกษาในลักษณะสรางประวัติศาสตร
1. การจัดลําดับความสําคัญและการลดปริมาณของขอ
กําหนดทางการศึกษา
จํานวนเนื้อหาวิชาในแตละสาขาวิชาการควรไดรับการจัดลําดับ
ความสําคัญและลดปริมาณลงใหเหลือเพียงรอยละ 70 จากทีร่ ะบุไวในหลัก
สูตรแหงชาติฉบับที่ 6 ซึง่ บังคับใชอยูใ นปจจุบนั
1) ในการพัฒนาแนวทางสําหรับหลักสูตรแหงชาติฉบับที่ 7
แตละสาขาวิชาควรจะไดรับการจัดการเสียใหมโดยอิงพื้นฐาน “เนื้อหาบังคับ
ในการเรียนการสอน”
2) ในกระบวนการลดปริมาณเนื้อหาหลักสูตรนั้น ควรจะได
พิจารณา ตัดทอนเนือ้ หาดังตอไปนีอ้ อกไดทนั ที
- เนื้อหาที่ซํ้าซอนและมีอยูในทุกระดับการเรียนรูรวมทั้งที่ซํ้า
ซอนในแตละระดับชั้นดวย ซึ่งการเนนในลักษณะซํ้าซอนไมมีความจําเปนแต
อยางใด
- เนื้อหาที่ไมเหมาะสมสําหรับชั้นเรียน หรือระดับการเรียนรู
นั้น ๆ ในแงของความสลับซับซอนและลําดับขัน้ ตอนของการเรียนรู
ควรพิจารณาการยายโอนเนือ้ หาในระดับมัธยมปลายไปสูร ะดับอุดม
ศึกษาเปนกรณีพเิ ศษ โดยพิจารณาเนือ้ หาทีส่ ลับซับซอนยุง ยาก ซึ่งจะไดรับการ
สอนอีกครั้งหนึ่งในระดับอุดมศึกษา หรือเนือ้ หาทีค่ วามสําคัญและคานิยมจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางของอาชีพในอนาคตภายหลังจบการศึกษาในระดับ
มัธยมปลายแลว
1. การลดเนื้อหาในตําราเรียนและในสือ่ การเรียนการสอน
เนือ้ หาของตําราเรียนและสือ่ การเรียนการสอน
ควรจะลด
ปริมาณลงดวยเพือ่ ลดปริมาณงานของนักเรียนลง
1)
ควรพัฒนาและเผยแพรหนังสือเรียนและสือ่ ใหมคี วาม
หลากหลาย
สําหรับการเรียนรูใ นแตละระดับ
เพือ่ ชวยใหเกิดความรูค วามเขาใจอยาง
สมบูรณแบบ (ตัง้ แตความเขาใจเริม่ แรกจนถึงการแกไขประยุกตใชในลักษณะ
ลงลึกได) ไดจากเนือ้ หาการเรียนรูท ไ่ี ดรบั การคัดเลือกและตัดทอนมาอยางดีแลว
2) สาระในตําราเรียนและสื่อการศึกษา เชน วัสดุตาง ๆ งาน
ฝมือหรือเอกสารทางประวัติศาสตรเหลานี้เปนปจจัยกําหนดปริมาณงานที่แท
จริงของนักเรียน ดังนั้นจึงควรมีการปรับแปลงใหเกิดความเหมาะสม
- เพือ่ ไมใหเนือ้ หาซําซ
้ อนในการเรียนแตละระดับ หรือแตละ
ชัน้ เรียน
- เพื่อไมใหเกิดการทองจําในแบบนกแกวนกขุนทองเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง และเหตุการณที่ไมกอใหเกิดประโยชนซึ่งมิไดชวยปลูกฝงความ
เขาใจในลักษณะบูรณาการ
3. การเนนความสําคัญของการสอนในหองเรียนทีอ่ งิ
เนือ้ หาการเรียนรูซ ง่ึ ลดนอยลง
เนื้อหาการเรียนรูที่ลดนอยลงมิไดหมายความวางานของครูจะ
นอยลงหรือครูจะสอนในหองเรียนนอยลงกวาเดิม ควรพิจารณาหามาตรการ

สนับสนุนใหเห็นความสําคัญของการสอนในหองเรียน เพือ่ ปองกันไมใหเกิด
ความเขาใจผิดในทํานองดังกลาวขึน้
1) ควรมีการพัฒนาและเผยแพรการศึกษาที่จําเปน อาทิ คู
มือการสอนแบบลงลึกของครู และสื่อการเรียนการสอนสําหรับการเรียนรูใน
หลาย ๆ ระดับ
2) ควรเนนความสําคัญของการเรียนรูใ นเชิงมานุษยวิทยา
ซึ่ง ปลูกฝงขีดความสามารถทางภูมปิ ญ
 ญาทีก่ า วไกล เชน ความคิดสรางสรรค
และความคิดที่เปนเอกเทศ และชวยเสริมสรางบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค
เพื่อการบรรลุคานิยมในการเรียนรูใน หองเรียนอยางแทจริง
2.2 การสงเสริมความพยายามในการปฏิรปู การศึกษาในโรงเรียน
1.

การขยายอิสรภาพของโรงเรียนและการลดปริมาณงาน

ของครู
ควรมีการขยายอิสรภาพใหแกโรงเรียนทุกแหงเพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการบริหารโรงเรียนอีกทั้งควรมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการแตงตั้งครู
สอนในโรงเรียนขนาดเล็กเพือ่ เพิม่ จํานวนครู ซึง่ จะชวยลดปริมาณชัว่ โมงสอน
ของครูและปริมาณงานทางดานการบริหารของครูลงได
1) สิทธิและหนาที่ที่หลากหลายของกระทรวงศึกษาธิการและ
คณะกรรมการการศึกษาควรจะไดรับการจายโอนไปใหโรงเรียนแตละแหงเพื่อ
เพิม่ อิสรภาพในการจัดการโรงเรียนของตน
2)
ควรขยายงานทางดานเอกสารของโรงเรียนใหมคี วาม
สมบูรณเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการโรงเรียน นอกจากนีย้ งั จะชวย

กระตุนใหครูรูสึกรับผิดชอบในกิจกรรมการสอนซึ่งเปนวิชาชีพของตนมากขึ้น
ดวย
3) ควรขยายความชวยเหลือทางการเงินและการบริหารใหแกครูผู
เพียรพยายามยกระดับความสามารถทางวิชาชีพของตนใหสงู ขึน้
- ครูผูตองการเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให
แกตนเอง (เชน เขาศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
หรือเขาเรียนใน
หลักสูตรฝกอบรมระยะยาว) ควรจะไดรับอนุญาตใหลา
เรียนไดและรับประกันวาจะสามารถเขารับตําแหนงหนาทีเ่ ดิมไดภายหลังจาก
จบการศึกษาอบรมแลว นอกจากนี้ควรใหการสนับสนุนทางการเงินดวย
4) โควตาตําแหนงครูในโรงเรียนขนาดเล็กควรจะมีจํานวน
เพิ่มขึ้นเพื่อชวยลดปริมาณชั่วโมงสอนและงานบริหารที่เกินกําลังครูอยูใ นขณะ
นี้
5)
ควรทุม เทความพยายามอยางตอเนือ่ งเพือ่ นํา
คอมพิวเตอรมาใชในงานบริหาร งานการศึกษา อีกทั้งควรลดการควบคุมโรง
เรียนโดยสถาบันควบคุมดูแล อาทิ คณะกรรมการการศึกษาสวนทองถิ่นลง
ดวย
2. การสงเสริมความเคลือ่ นไหวในการปฏิรปู การศึกษาในโรง
เรียน
ควรพิจารณา “โครงการสนับสนุนการปฏิรปู โรงเรียน” ใหเปน
ทางเลือกหนึง่ ของนโยบายเผยแพรและสงเสริมการปฏิรปู โรงเรียน
1) บรรดาโรงเรียนที่จะไดรับการชวยเหลือภายใตโครงการ
นีจ้ ะตองไดรบั การคัดเลือกโดยการแขงขันกันอยางเปดเผย
2) ครูแตละคน โรงเรียน สมาคมการศึกษา สถาบันการวิจัย
ตลอดจนศูนยฝกอบรมลวนแลวแตมีสิทธิที่จะสงยุทธศาสตรในการปฏิรูปการ

ศึกษา และการขยายขอบเขตในการปฏิรูปที่ดําเนินอยูในปจจุบันใหกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการการศึกษาสวนทองถิ่นพิจารณาได
3.
การเสริมสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อปฏิรูปการศึกษาและนําคอมพิวเตอรมาใชอยางแพรหลาย
ควรเสริมสรางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิต
ทรัพยากรมนุษยที่ภาคอุตสาหกรรมตองการและเพื่อเรงเราใหมีการปฏิรูปการ
ศึกษาและการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการศึกษา
1) อุปสงคของภาคอุตสาหกรรมในเรือ่ งทิศทางและเนือ้ หาของ
การจัดการศึกษาตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรจะไดรับการยอมรับ
ในลักษณะ
สรางสรรคอีกทั้งควรจัดการศึกษาใหตอบสนองอุปสงคดังกลาว
ดวย
- ขอเสนอแนะสําหรับระดับอนุบาล ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
- ขอเสนอแนะสําหรับระบบอุดมศึกษาในภาพรวมซึง่ รวม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
- ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการเรียนรูต ลอดชีวติ
2) ในทางกลับกันภาคเอกชนเองก็ควรเขามามีสวนรวมและ
ใหการ
สนับสนุนนักการศึกษาและการจัดการศึกษาในการแกไขปญหา
ตางๆ ซึง่ อยูน อกเหนือความสามารถของนักการศึกษาเพียงลําพัง
- แนวทางแกไขในเรื่องที่ถูกมองขามในการศึกษา เชน
ความพิการทางกาย ความรุนแรง ปญหาอันธพาลและความผิดปกติที่เกี่ยว
ของกับการเรียนรู เปนตน
- ความกาวหนาของการฝกอบรมครูประจําการและสวัสดิ
การครู

- การสนับสนุนการนําคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษา
อาทิ เพื่อการฝกอบรมครูประจําการ หรือการพัฒนาฮารดแวรและซอฟแวร
เปนตน
4. การจัดตัง้ ระบบการบริหารโรงเรียนในลักษณะเปด
กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนควรจะกระทําในลักษณะ
เปดเผย และควรอนุญาตใหผปู กครองเขามามีสว นรวมหรือเลือกเขามารวมใน
กิจกรรมเหลานัน้ ได
1) ครูแตละคนจะตองเปดโอกาสใหสาธารณชนเขาสังเกต
การณการสอนของตนอยางนอยหนึง่ ครัง้
โดยตองกําหนดไวในปฏิทินการ
ศึกษาอยางแนชัดและประกาศอยางเปนทางการตั้งแตตนปการศึกษา
- หองเรียนเปด : กิจกรรมการศึกษาที่เปดโอกาสใหสาธารณ
ชนเขามาสังเกตการณปฏิสัมพันธที่ครูมีตอนักเรียน
- ขอบเขตของผูเขารวม : กําหนดการในการเปดหองเรียน
ตอ
สาธารณชนควรจะประกาศไวตั้งแตเริ่มเปดภาคการศึกษาเพื่อเปด
โอกาสใหผูปกครองเพื่อนครู อาจารยใหญ ผูช ว ยอาจารยใหญ ผูตรวจราช
การตลอดจนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสามารถเขารวมได ผูท อ่ี ยูน อก
เหนือกลุมบุคคลดังกลาวขางตนและตองการเขารวมสังเกตการณการเรียน
การสอนสามารถกระทําไดหากไดรับการยินยอมจากอาจารยใหญและตัวครูผู
สอนเอง
2) ควรนําระบบการเลือกหองเรียนมาใชในการจัดหองเรียน
ใหนักเรียน โดยเริ่มตั้งแตตนป
- ระบบเลือกหองเรียน : นักเรียนและผูปกครองสามารถ
เลือกหองเรียนไดโดยอิงหลักสูตรสวนบุคคลที่จัดไวโดยเฉพาะสําหรับแตละ
หองเรียน

ตัวอยางหลักสูตรสวนบุคคล : การเรียนรูใ นระบบเปดกวาง การ
สรางเสริมบุคลิกภาพและการปลูกฝงความคิดสรางสรรค เปนอาทิ
2.3 การสนับสนุนการอุดมศึกษาในชุมชนใหมมี าตรฐานสูง
1. การใหความชวยเหลือเปนพิเศษแกมหาวิทยาลัยทีเ่ นนการ
วิจัย
รัฐควรจะทุมเทความชวยเหลือเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เนนการ
วิจยั ใหมศี กั ยภาพแขงขันไดในระดับโลก ภายในระยะเวลาอันสัน้ ศตวรรษที่
21 ทีก่ ําลังจะมาถึงจะเปนยุคสมัยของการแขงขันในระดับโลกอยางเอาเปนเอา
ตาย ฉะนัน้ จึงเปนทีค่ าดหวังวามหาวิทยาลัยดังกลาวจะสามารถผลิตทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพสูงควบคูไปกับการมีความคิดสรางสรรค ผูซ ง่ึ จะอุทศิ ตนเพือ่
การวิจยั และพัฒนาอยางเต็มกําลังความสามารถ
1) จะมีการคัดเลือกมหาวิทยาลัยขนาดใหญทม่ี ศี กั ยภาพใน
การเติบโตสูงเพียงไมกี่แหงใหเขารับความชวยเหลืออยางเต็มที่จากรัฐเพื่อสง
เสริมใหกลายเปนสถาบันวิจัยที่แขงขันไดในระดับโลก สถานศึกษาเหลานี้จะ
มีหนาที่ผลิตแรงงานที่มีศักยภาพสูงพรอมสรรพดวยพลังความคิดสรางสรรค
ผูซึ่งจะปวารณาตนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
- ชวงเวลาของการลงทุนทางการเงินคือ 5-10 ป โดยมุง ให
สามารถ พึง่ พาตนเองไดในทีส่ ดุ
- จัดตัง้ มหาวิทยาลัยทีม่ ชี อ่ื เสียงโดดเดนทางดานการวิจยั
และพัฒนาในระดับโลก

ใหการรับรองโครงสรางการดําเนินงานของสถาบันอุดม
ศึกษาในลักษณะเปดที่มีอิสระและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งในที่สุดก็จะกลายเปน
ระบบอยางที่ดีในการจัดการระบบอุดมศึกษา
2) ภายในป 2005 ขีดความสามารถในการศึกษาและวิจัยใน
มหาวิทยาลัยเหลานี้จะตองสูงทัดเทียมมาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
ในบรรดาประเทศที่พัฒนาแลว
3) สิง่ อํานวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณของมหาวิทยาลัย
ที่เนนการวิจัยเหลานี้ ควรจะเปดกวางใหมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอื่น ๆ
ในเกาหลีสามารถเขามารวมใชสอยได
4) คุณลักษณะพืน้ ฐานของมหาวิทยาลัยทีเ่ นนการวิจยั
- เปนมหาวิทยาลัยทีน่ ําหนาทางดานการพัฒนาทฤษฏีและ
เทคโนโลยีในสาขาวิทยาศาสตรพน้ื ฐานและวิทยาศาสตรชน้ั สูง ซึง่ จําเปนสําหรับ
ประเทศเกาหลี
เปนมหาวิทยาลัยที่เปดสอนในระดับสูงกวาปริญญาตรี
(หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก และที่สูงกวาปริญญาเอก) เพือ่ ผลิต
ทรัพยากรมนุษยทางดานการวิจัยและพัฒนา ซึ่งผูเรียนในกลุมนี้จะมีจํานวน
มากกวาผูเรียนในระดับปริญญาตรี
- เปนมหาวิทยาลัยที่ใชประโยชนจากบุคลากร เงินทอง
และสิ่งอํ านวยความสะดวกทางการศึกษาสวนใหญเพื่อการวิจัยและพัฒนา
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเชื้ อ เชิ ญ นั ก วิ ช าการและศาสตราจารย ที่ โ ดดเด น ทั้ ง ใน
ประเทศและตางประเทศมาเปนวิทยากรพิเศษอยูเปนประจํา
เปนมหาวิทยาลัยที่ผุสมัครเขาเรียนในระดับบัณฑิต
วิทยาลัยจะตองผานการคัดเลือกทางดานวิชาการอยางเต็มที่ แตสําหรับใน
ระดับปริญญาตรีนน้ั
ขอกําหนดของผูเ ขาเรียนจะแตกตางออกไปจากของ

มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ เชน จะตองมี จดหมายสนับสนุนจากผูอํานวยการโรง
เรียนมัธยมปลายแนบมาดวย
- เปนมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอื่น ๆ
ทั่วประเทศสามารถเขาไปใชวัสดุอุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกทาง
การวิจัย
ทัง้ หลายได
เปนมหาวิทยาลัยที่ประกันความมีอิสรภาพในการ
บริหารอยางเต็มรูปแบบ แตก็จะมีการประเมินผลภาระรับผิดชอบอยางตรงไป
ตรงมาดวยเชนกัน
5) การคัดเลือกมหาวิทยาลัยทีเ่ นนการวิจยั
- มหาวิทยาลัยจะไดรับการคัดเลือกโดยผานกระบวนการ
แขงขันที่เปนอิสระและเปดเผย โดยใชรูปแบบที่วางเอาไวแลวเปนเกณฑตัด
สิน
- เกณฑในการคัดเลือก ไดแก : ศักยภาพในการเจริญเติบ
โต สภาพการจัดการศึกษาและการวิจัยในปจจุบัน แผนการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย ความเห็นพองตองกันและการดําเนินงานรวมกันระหวางกลุม
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในเรือ่ ง เกี่ยวกับแผนพัฒนาดังกลาว และผลกระทบ
จากการสงเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหตอบสนองความตองการของชุม
ชน
2. การจัดสรางเครือขายอุดมศึกษาในชุมชนเพื่ออาสา
พัฒนาผูน ําในอนาคต
ในปจจุบันระบบอุดมศึกษาที่มุงผลิตผูนําในอนาคตรวมตัวอยู
ในกรุงโซลและปริมณฑลเทานัน้ ดังนัน้ จึงควรมีการจัดตัง้ เครือขายทองถิน่ เพือ่
ฝกอบรมและใชประโยชนจากผูน าชุ
ํ มชนทัง้ หลาย
1) มหาวิทยาลัยชุมชนนอกกรุงโซลควรจะไดรับความชวย
เหลือและการสนับสนุนเปนอยางมากในการจัดทําแผนงานเพือ่ ดึงดูดใจใหผจู บ

การศึกษาในระดับ มัธยมปลายสวนใหญเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
จากสถาบันอุดมศึกษาใน ทองถิน่ ใกลเคียง
2) บัณฑิตวิทยาลัยในภูมภิ าคตาง ๆ ควรจะไดรับการ
พัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และมีลักษณะที่ตอบสนองความ
ตองการของชุมชนเพื่อสงเสริมใหบัณฑิตทั้งหลายสามารถศึกษาตอในบัณฑิต
วิทยาลัยไดทั่วประเทศ (หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอกและสูงกวาปริญญา
เอก)
3) ควรริเริม่ ใหมกี ารแลกเปลีย่ นระหวางมหาวิทยาลัย
- ริเริม่ แลกเปลีย่ นทางดานการวิจยั และการสอนระหวาง
คณาจารย
- ริเริม่ แลกเปลีย่ นทางดานการทดลอง หลักสูตรการเรียน
และการวิจัยระหวางนักศึกษาดวยกัน
4) ควรสงเสริมใหรัฐบาลสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนทาง
ดานการเงินและการบริหารแกมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ขณะเดียวกันรัฐบาล
กลางก็ควรจัดตั้งกองทุนผสมผสานในจํานวนเงินที่เทา ๆ กันดวย
5)
ควรขยายขอบเขตในการรับนักศึกษาเขาเรียนและใน
เวลาเดียวกันก็ควรเสริมการเรียนในหลักสูตรใหแข็งแกรงขึ้นกวาเดิม เพื่อให
นักศึกษาเห็นพองกันวา “การเขามาเรียนนั้นงาย แตการจบออกไปนั้นยาก”
6) ควรพิจารณามาตรการที่จําเปนอื่น ๆ ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทองถิน่ ดังตอไปนีด้ ว ย :- การใหชุมชนเปนผูทดสอบคุณสมบัติและออกวุฒิบัตร
ตางๆ โดยมีรัฐบาลสวนกลางเปนผูจัดการดูแลในระดับประเทศ
- การสงคณาจารยจากมหาวิทยาลัยในทองถิน่ เขารวมอยู
ในหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่ใหคําปรึกษาทางดานนโยบาย และคณะ
กรรมการวิจัยที่รัฐบาลสวนกลางเปนผูแตงตั้งในระดับประเทศ

- อัตราสวนของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยในชุมชนที่
สามารถผานการสอบคัดเลือกเขาไปทํ างานในหนวยงานทั้งของภาครัฐและ
เอกชนอยูในเกณฑสูง
- การพิจารณาใหสิทธิพิเศษ (ลดคาเลาเรียน) และใหกูยืม
เงินเพื่อการศึกษาจากรัฐบาลสวนทองถิ่นแกนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับ
มัธยมปลายและประสงคที่จะศึกษาตอในมหาวิทยาลัยในชุมชน
3. วิธกี ารพัฒนามหาวิทยาลัยทองถิน่ ทีเ่ นนการวิจยั
1) ควรออกแบบจําลอง “ วิถที างของการอุดมศึกษา ” ในรูป
โฉมใหมในลักษณะที่นักเรียนที่จบมัธยมปลายเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ทีม่ หาวิทยาลัยในภูมภิ าค
จากนัน้ ก็เลือกทีจ่ ะศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยแหง
หนึง่ ไดทว่ั ประเทศ
2) ควรแสวงหามาตรการในการพัฒนามหาวิทยาลัยทองถิ่น
ซึง่ เนนการวิจยั ภายใตกรอบงานขางตน
3) หลังจากนั้นก็ควรออกแบบพิมพเขียวในรายละเอียดโดย
ใชขอคิดเห็นจากบุคคลกลุมตาง ๆ ในสังคมที่ไดจากการประชาพิจารณเปน
เกณฑ
4)
ควรมีการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อชวยเหลือ
มหาวิทยาลัยทองถิน่ ทีอ่ งิ การวิจยั นอกเหนือไปจากความชวยเหลือทั่วไปใน
ปจจุบันที่หยิบยื่นใหแกมหาวิทยาลัยตามปกติ
4. ความหลากหลายทางดานมาตรฐานการประเมินผลและ
รูปแบบการประเมินผลมหาวิทยาลัยเพื่อสงเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง

มาตรฐานการประเมิ น ผลและรู ป แบบที่ ใ ช ป ระเมิ น ผล
มหาวิทยาลัย
ควรจะมีความหลากหลายเพื่อจะไดสามารถติดตามความ
พยายามในการพัฒนาของแตละมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม ทัง้ นีค้ วรมีการ
สรางรูปแบบการประเมินผลหลาย ๆ แบบแทนการใชมาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด
1) รูปแบบการประเมินผลมหาวิทยาลัยที่ใชมาตรฐานเดียว
กันหมด
ซึ่งใชอยูในปจจุบันควรจะไดรับการพัฒนาใหมีความหลากหลาย
ควรใหอิสระแตละมหาวิทยาลัยในการเลือกรูปแบบพัฒนาดวยตนเอง จาก
นั้นก็เขารับการประเมินผลในรูปแบบที่เลือกโดยการใชมาตรฐานตาง ๆ กัน
2) กฏหมายการอุดมศึกษาฉบับใหมควรครอบคลุมเนื้อหา
ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการประเมินผลมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ควรสนับสนุนกิจ
กรรมการประเมินผลมหาวิทยาลัยเอกชนควบคูไปดวย
4 . การให ค วามช ว ยเหลื อ ในทางปฏิ บั ติ อ ย า งแท จ ริ ง แก
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เมื่อคํานึงถึงบทบาทอันสําคัญของบรรดาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ในภาพรวมของการอุดมศึกษาแลว เราก็จําเปนตองจัดทําแผนเบ็ดเสร็จเพือ่ เพิม่
ความสําคัญใหแก หลักสูตรอาชีวศึกษา ในขณะเดียวกันก็ยงั คงรักษาความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะทางของสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาไว ดั ง เดิ ม ตามธรรมชาติ แ ล ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษามักจะตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนไปของสังคมได
อยางรวดเร็วเสมอ ดังนัน้ จึงควรใหการสนับสนุนและใหอสิ รภาพเพือ่ สรางหลัก
ประกันการจัดการในลักษณะเฉพาะตัว
1) ควรใหความชวยเหลือทางการเงินและการจัดการอยาง
จริงจัง เพือ่ ชวยการพัฒนา ซึง่ เปนเอกลักษณของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ควร
อนุญาตใหวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาริเริม่ จัดตัง้ สายวิชาการ
ซึง่ แตกตางไปจาก

สถาบันอุดมศึกษาหลักสูตร 4 ปและควรเพิ่มโควตาการรับนักเรียนที่จบจาก
โรงเรียนในละแวกนั้น ๆ ดวย
2) ควรเพิ่มความชวยเหลือทางดานการเงินใหแกคณาจารย
เพื่อสงเสริมใหเกิดการริ่เริ่มโครงการวิจัยและโครงการความรวมมือกับภาคอุต
สาหกรรม นอกจากนีย้ งั คงตองจัดทําระบบการประเมินผลเสียใหมอีกดวย
3) ควรขยายโอกาสในการแลกเปลี่ยนคณาจารย เพื่อ
ศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรมทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัยฝกอบรมทางดานเทคโนโลยี่ลํ้าสมัย
2.4 การวางแผนระยะยาวเพือ่ เปลีย่ นปการศึกษา
1.

การเปลี่ยนปการศึกษาจากเดือนมีนาคมมาเปนเดือน

กันยายน
ควรเปลี่ยนปการศึกษาในปจจุบนั ซึง่ เริม่ ตนในเดือนมีนาคมและ
จบลงในเดือนกุมภาพันธมาเปนการเริ่มในเดือนกันยายนถึงเดือนสิงหาคมแทน
โดยใชเวลาปรับเปลีย่ นในระยะยาว
1) ปการศึกษาที่ใชอยูในปจจุบัน จากเดือนมีนาคมถึง
กุมภาพันธควรไดรับการปรับเปลี่ยนเปนเดือนกันยายนถึงสิงหาคมเพื่อชวยให
การจัดการศึกษาเปนไปไดดยี ง่ิ ขึน้ และสอดคลองกับแนวทางจัดการศึกษาทั่ว
โลก ปญหาตาง ๆ ของระบบปการศึกษาที่ใชอยูในปจจุบัน :
- สวนใหญแลวเดือนกุมภาพันธ มักจะหมดไปอยางเปลา
ประโยชนในปฏิทินปการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมและโรง
เรียนมัธยมศึกษา
- ปจจุบันการสอบเขาเรียนตอในโรงเรียนมัธยมปลายและ
สถาบันอุดมศึกษาจะกระทํ ากันในเดือนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดในรอบป

และครูมักจะถูกยายโอนกอนเริ่มปการศึกษาไมนานนัก สงผลใหเกิดปญหา
ทั้งในสวนของนักเรียนและครูโดยถวนหนา
- การหยุดเรียนในภาคฤดูรอนในปจจุบันเปนระยะเวลาสั้น
เกินไปสํ าหรับการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและการวางแผนการวิจัยใน
ระยะยาว เชน การจัดทัศนศึกษาหรือการฝกอบรมภาคปฏิบัติ เปนตน นอก
จากนี้ยังเปนขอจํ ากัดในการสรางความยืดหยุนใหกับการจัดภาคการศึกษา
ดวย เชน การจัดแบงภาคการศึกษาออกเปน 3-4 ภาคแทนการศึกษาใน
ลักษณะ 2 ภาคเชนในปจจุบัน
2) อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเวลาปการศึกษานั้น ควร
จะตองเปนโครงการที่กระทํากันในระยะยาว เนื่องจากคาดวาจะกอใหเกิดผล
กระทบทางลบและความขัดแยงมากมายตามมา ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีการ
เตรียมการเปนอยางดีกอนที่จะลงมือปฏิบัติจริง
3. การเสริมสรางการศึกษาเพื่อเปนการเตรียมตัวปวงชนใหพรอมรับมือ
กับสังคมสารสนเทศ
ภาพรวมของสารสนเทศผานเครือขายคอมพิวเตอรของแตละชาติจะ
เปนปจจัยกําหนดศักยภาพในการแขงขันของประเทศนัน้ ๆ ในศตวรรษที่ 21
PCER ขอเนนยําให
้ เห็นความสําคัญของสารสนเทศทางการศึกษาและขอเสนอ
แนะภารกิจการปฏิรปู ตาง ๆ ดังตอไปนี้
ภารกิ จ ในการผลิ ตแรงงานที่มีคุณภาพและขีดความสามารถสูง
สําหรับสังคมสารสนเทศนับเปนภารกิจที่สําคัญที่สุดในการจัดการสารสนเทศ
ทั้งในระดับชาติและระดับชุมชน การที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาวไดจําเปน
ตองมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและวิธีการในการจัดการศึกษา ใหเนนการเรียนรู
ในลักษณะอิงสารสนเทศเพื่อชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไวกวางขวางขึ้น

และมีทักษะในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค ในจุดนี้การสรางสภาพแวด
ลอมทางดานสารสนเทศใหแกนักเรียนไดอยางหมาะสมเปนเรื่องสํ าคัญยิ่ง
และที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันก็คือการชวยใหนักเรียนสามารถประยุกตใช
เทคโนโลยี่สารสนเทศในกระบวนการแกปญหาและการปฏิบัติภารกิจไดจริง
ดวยเหตุนี้รายงานการปฏิรูปฉบับนี้จึงพุงเปาไปที่การหามาตรการ
จัดสรางสภาพแวดลอมทางดานสารสนเทศในหองเรียนจริง ที่สาคั
ํ ญยิง่ คือ
การเสนอแนะให เปลี่ยนรูปแบบในการจัดการศึกษาทางดานคอมพิวเตอรที่
เนนเทคโนโลยีมาเปนการสอนที่มุงปลูกฝงความสามารถในการปรับตัวใหเขา
กับสังคมสารสนเทศใหแกนักเรียนแทน ฉะนั้นจึงขอเสนอภารกิจการปฏิรูปดัง
ตอไปนีใ้ หสอดคลองกับเปาหมายดังกลาว
1) ควรจัดการศึกษาในแตละโรงเรียนเสียใหมใหกลายเปน
หนวยยอยของสังคมสารสนเทศ เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดสัมผัสประสบ
การณการดํารงชีพในสังคมสารสนเทศโดยตรง
2) ควรสงเสริมใหกิจกรรมการเรียนรูทั้งหลายไดประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในทุก ๆ รายวิชาของหลักสูตร
3) ควรสงเสริมการเรียนรูในเรื่องความถนัดและจริยธรรมที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) รัฐควรขยายขอบเขตการชวยเหลือเพือ่ ขยายระบบการฝกอบรม
แรงงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คาดวามาตรการดังกลาวจะชวยสรรคสราง
“การศึ ก ษาที่ ป ลู ก ฝ ง ความสามารถในการปรั บ ตั ว ให ส อดคล อ งกั บ สั ง คมสาร
สนเทศ” ไดอยางแทจริงในหลักสูตรแหงชาติ ฉบับที่ 7 ซึ่งจะมีผลบังคับใชในป
2000
3.1 การจัดสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหกลายเปนหนวยยอยของ
สังคมสารสนเทศ

ควรมีการจัดการโรงเรียนแตละแหงเสียใหม เพือ่ เปดโอกาสให
นักเรียนไดเผชิญสถานการณอันหลากหลายของสังคมสารสนเทศเปนการลวง
หนาเพือ่ ปรับปรุงความสามารถในการปรับตึว และเพือ่ ฝกทักษะทางจริยธรรมที่
จําเปน
1) ควรมีการจัดระบบการเรียนรูในโรงเรียนใหมีสภาพเปน
หนวยยอยของสังคมสารสนเทศใหสําเร็จทุกโรงเรียนภายในป 2000
2)
นอกจากฮารดแวรคอมพิวเตอรซึ่งเปนสิ่งจําเปนแลว
การจัดการโรงเรียนในภาพรวมก็ควรจัดเปนระบบคอมพิวเตอรดวย อีกทัง้
ควรสรางบรรยากาศในโรงเรียน
เพื่อใหวิถีชีวิตและปฏิสัมพันธระหวาง
สมาชิกทัง้ หลายตองอิงอยูก บั สารสนเทศ
3.2 การเสริมสรางทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกราย
วิชาตลอดทั้งหลักสูตร
หลักสูตรแหงชาติ ฉบับที่ 7 ควรกําหนดใหมกี ารใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศในทุก ๆ สาขาวิชาการ
1) หลักสูตรแหงชาติ ฉบับที่ 7 ซึง่ จะมีผลบังคับใชในป 2000
ควรจะมีการระบุวิธีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการเรียนการสอน
ไวในแนวทางของทุกสาขาวิชา
2) ในการพัฒนาตําราเรียน คูมือครูและสื่อเพิ่มเติมนั้น สิ่งสําคัญ
คือจะตองระบุสารสนเทศและแหลงอางอิงที่จําเปนสําหรับกิจกรรมการเรียน
การสอนที่อิงเทคโนโลยีสารสนเทศใหครบถวนบริบูรณ
3) ควรมีการพัฒนาและเผยแพรสื่อการศึกษาแบบใหม ซึง่ อิง
เทคโนโลยีสื่อประสม เชน ตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส สื่อและคูมือ
อิเล็กทรอนิกสเพือ่ ประโยชนในการใชทง้ั ในหองเรียนและทีบ่ า น

4) รัฐควรใหการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหแพรหลายทั่วไปในสถาบันศึกษาศาสตรทั้งหลาย
3.3 การปรับปรุงการฝกอบรมการสอนสารสนเทศพืน้ ฐานและ
จริยธรรมสารสนเทศ
ควรปรับปรุงการสอนสารสนเทศพื้นฐานในชั้นเรียนการสอน
ทักษะการเรียนรูท ง้ั ในระดับประถมและมัธยมศึกษา สวนจริยธรรมสารสนเทศ
ในสาขาที่เกี่ยวของก็ควรไดรับการปรับปรุงควบคูกันไปดวย
1) ควรสงเสริมปรับปรุงการสอนสารสนเทศพื้นฐานทั้งใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษา
- ควรขยายเนื้อหาใหแนนขึ้นเกี่ยวกับการสอนสารสนเทศ
พื้นฐานในปจจุบัน ซึ่งแทรกอยูในวิชาทักษะการเรียนรูในระดับประถมศึกษา
และในวิชาเทคโนโลยีและคหกรรมในระดับมัธยมศึกษา
- สารสนเทศพื้นฐานที่เนนเรื่องคอมพิวเตอร ในวิชา
เทคโนโลยีและคหกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ควรไดรับการขยายเนื้อ
หาใหกวางไกลขึ้นเปนอยางมากควรเปดสอน
“สังคมสารสนเทศกับ
คอมพิวเตอร” เปนวิชาเลือกในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3
- ควรจัดสอนวิชาทีเ่ กีย่ วโยงกับคอมพิวเตอรใหเปนแกน
ของหลักสูตรในสวนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรงเรียนมัธยมปลายสายชาง
เทคนิค นอกจากนีค้ วรเปดสอนวิชาเลือกทีเ่ กีย่ วของกับสารสนเทศในชัน้ มัธยม
ศึกษาปท่ี 2 และ 3 ดวย
2) เนือ้ หาในวิชาอืน่ ๆ เชน ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ
ศีลธรรม สังคมศึกษาและวิทยาศาสตรควรครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทาง
ดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและจริยธรรม
อันมีสาเหตุเนื่องมาจาก
ความกาวหนาทางสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ ชวยปลูกฝง

มุมมองที่มีดุลยภาพและมองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยการใชวิจารณญาณ
อันสุขุมรอบคอบใหแกนักเรียน
3) ควรเสริมสรางการฝกหัดครูในสาขาสารสนเทศพื้นฐาน
ให แ ข็ ง แกร ง ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารขยายโอกาสเข า รั บ การฝ ก อบรมทางด า น
คอมพิวเตอร และรับวุฒิบัตรที่ จําเปนตอการสอนทางดานนี้ ครูที่สอนวิชา
เทคโนโลยีและคหกรรมจะตองไดรับการพิจารณากอนเปนลําดับแรก
3.4 การขยายความชวยเหลือจากรัฐเพือ่ ขยายระบบการฝกอบรม
แรงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รัฐควรเพิ่มความชวยเหลือเพื่อขยายระบบการฝกอบรมแรงงานทาง
ดาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการเรียนรูท างดานสารสนเทศ และเพือ่
ตอบสนองความตองการทรัพยากรมนุษยในสาขานี้ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการ
พัฒนาของอุตสาหกรรม สารสนเทศ
1) รัฐควรเพิ่มความชวยเหลือเพื่อกระตุนการฝกอบรมแรงงานทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมปลาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาหลักสูตร 4 ป และบัณฑิตวิทยาลัย
- เพิ่มความชวยเหลือทางดานการเงิน และการบริหารที่จํา
เปนแก โรงเรียนมัธยมปลาย วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยที่วาง
แผนขยายหลักสูตร และภาควิชาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสารสนเทศ
เพิ่มความชวยเหลือทางดานการเงินแกโรงเรียนมัธยม
ปลายซึ่งวางแผนที่จะเปลี่ยนสถานภาพมาเปนโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางทางดานอุตสาหกรรมสารสนเทศ

- ขยายสิทธิพิเศษใหแกนักเรียนที่จบมาจากโรงเรียนมัธยม
ปลายสายช า งเทคนิ ค ที่ เ ชี่ ย วชาญทางดานอุตสาหกรรมสารสนเทศในการ
สมัครเขาเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน
2) ควรมีการจัดตั้งระบบการฝกอบรมและจัดการสําหรับแรงงาน
มืออาชีพทางดานสารสนเทศทางการศึกษา
- เปดหลักสูตรโดยเฉพาะสําหรับครูผูจะตองทําหนาที่จัดระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน หรือทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในเรื่องการใชเทคโนโสล
ยี่ ส ารสนเทศในห อ งเรี ย นหรื อตองรับผิดชอบโครงการสารสนเทศทางการ
ศึกษา
- เพิ่มความชวยเหลือใหแกสถาบันการฝกหัดครูที่วางแผน
จะเปดหรือขยายคณะหรือภาควิชาที่เกี่ยวของกับสารสนเทศหรือเปดสอนหลัก
สูตรเฉพาะในสาขานี้
- จัดวางโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อฝกอบรม
ครูใหมีความเชี่ยวชาญทางดานสารสนเทศทางการศึกษา
3) ควรเริ่มจัดตั้งระบบการฝกอบรมใหมเพื่อประกันการเติบโต
ของแรงงานในสาขานี้ เพื่อปอนใหแกอุตสาหกรรมสารสนเทศและอุตสาหกรร
มสารสนเทศการศึกษา
- เพิ่มความชวยเหลือใหกับหลักสูตรการฝกอบรมใหมทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือหลักสูตรการนําแรงงานทีต่ อ งการเปลีย่ นอาชีพ
หรือตองการเขาสูตลาดแรงงานอีกครั้งในฐานะแรงงานที่มีศักยภาพสําหรับอุต
สาหกรรมสารสนเทศมาเขารับการฝกอบรมใหม
- ขยายความชวยเหลือสําหรับหลักสูตรการปรับแนวทางการ
ศึกษาและฝกอบรมใหแกบณ
ั ฑิตจากวิทยาลัยการศึกษาในปจจุบนั
ใหกลาย
สภาพมาเปนแรงงานมืออาชีพทางดานสารสนเทศทางการศึกษา เชน การ
พัฒนาสือ่ ประสมเพือ่ การศึกษา

4. การจัดสรางระบบการศึกษาของรัฐในระดับปฐมวัย
เมื่อพิจารณาในแงของผลกระทบอันมากมายของสภาพแวดลอม
ในชวงเวลาเริม่ แรกของพัฒนาการอันเปนพืน้ ฐานทางสติปญ
 ญา อารมณ และ
สังคมของมนุษยแลว จะเห็นไดวา การศึกษากอนวัยเรียนเปนเรือ่ งทีล่ กึ ซึง้ ทัง้ ใน
ระดับปจเจกชนและระดับประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิง่ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการทีเ่ หมาะสมของเด็กในวัยเพิง่ จะหัดเดินยอมจะสงอิทธิพลทีด่ ตี อ ความ
สํ าเร็จและการปรับตัวในภายหนาเมื่อเขาเรียนในชั้นประถมและมัธยมศึกษา
ฉะนัน้ การลงทุนสําหรับการศึกษาปฐมวัยจึงเปนการลงทุนทีค่ มุ คาอยางสูง
อยางไรก็ตามการจัดการศึกษากอนวัยเรียนมักจะถูกจัดลําดับ
ความสําคัญอยูในระดับที่ตํ่าในนโยบายการศึกษาแหงชาติเสมอมา ดังนัน้ หลัก
การในการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงขึน้ อยูก บั ผูบ ริโภค ซึ่งก็หมายถึงผูปกครอง
เด็กแตฝายเดียว ดวยเหตุนจ้ี งึ สงผลใหแตละครัวเรือนใชจา ยเงินเปนจํานวน
มากเกินความจําเปนสําหรับการศึกษากอนวัยเรียน อีกทัง้ กิจกรรมทางสังคม
ของสตรีกจ็ าต
ํ องถูกจํากัดลงอยางมากตามไปดวย เด็กสวนใหญทเ่ี ขาเรียนใน
ระดับประถมศึกษาก็ไมมภี มู หิ ลังของการศึกษากอนวัยเรียนทีเ่ หมาะสม นอก
จากนี้รัฐก็ยังไมไดวางระบบการจัดการและใหความชวยเหลือการจัดการศึกษา
ปฐมวัยขึน้ มาเลย ฉะนัน้ อุปสงคของผูบ ริโภคทีเ่ รียกรองใหมกี ารจัดการศึกษา
กอนวัยเรียนทีเ่ หมาะสมในละแวกบาน ซึ่งมีคุณภาพสูงแตราคายอมเยาโดย
เปดทําการในเวลาทีเ่ หมาะสม จึงยังไมไดรับการตอบสนองแตอยางใด
ในทางตรงกันขามบรรดาประเทศที่พัฒนาแลวทั่วโลกไดใหการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาและการคุม ครองแกเด็กปฐมวัยทีม่ อี ายุตง้ั แต 3 ขวบ
ขึน้ ไป รวมทัง้ การจัดการดูแลทารกจนถึงอายุ 3 ขวบอยางมีคณ
ุ ภาพใหเปนสวน

หนึง่ ของระบบการศึกษาของรัฐมาเปนเวลานานแลว การจัดใหการศึกษาและ
บริการแกเด็กกอนวัยเรียนให เหมาะสมที่สุดโดยการควบคุมคุณภาพในระดับ
ชาติ ขณะเดียวกันก็มงุ ลดภาระการดูแลและการใหการศึกษาเด็กปฐมวัยของ
แตละครัวเรือนโดยการชวยเหลือทางดานการเงินจึงเปนแนวโนมสากล โดยสรุป
ก็คือเปนภาระหนาที่ของเราโดยตรงที่จะตองจัดระบบการศึกษาของรัฐโดยที่รัฐ
จําตองเขามาจัดการและใหการสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน
ภายในกรอบงานดังกลาว รายงานฉบับนีข้ อเสนอแนะทิศทาง
ตาง ๆ ในการปฏิรปู การศึกษาปฐมวัยดังนี้ :1) ในหลักการ การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีอายุครบ 3
ขวบปขึ้นไปควรจะตองเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการศึกษาของรัฐ
และควรวางระบบการศึกษาปฐมวัยในรูปโฉมใหม เพือ่ ใหบริการทัง้ ทางดาน
การศึกษาและการพิทักษ ปกปองเด็กเล็กกลุม นี้
2) ควรใหความสําคัญในการเขารับบริการการศึกษาปฐมวัย
แกเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดตํ่าจากสภาพแวดลอมที่ดอยโอกาสกอน
ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการ สงเสริมหลักการใหโอกาสอยางเสมอภาคทางการศึกษา
3) ควรใหความสนใจเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีอายุ 5 ป ผู
ซึ่งกําลังจะเขารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาในไมชา เด็กพวกนี้ควรจะ
ไดรับโอกาสและสิทธิในการเขารับการศึกษาปฐมวัย อยางนอยเปนเวลา 1 ป
เพื่อธํารงหลักการแหงความเสมอภาคเสียตั้งแตระยะเริ่มตนของการศึกษาใน
ระบบ
4.1 การจัดตั้งระบบการศึกษาปฐมวัยแบบคอยเปนคอยไป
1. การจัดตั้งระบบการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กเล็กอายุ
3 ขวบขึน้ ไป

ควรวางระบบการศึกษากอนวัยเรียนที่ใหการศึกษาและ
การคุมครองแกเด็กอายุ 3 ขวบขึน้ ไป เพือ่ เปนการเตรียมการสําหรับการหลอม
รวมเขาเปนสวนหนึง่ ของระบบการศึกษาในโรงเรียนของชาติในอนาคต
1) ถึงแมวา จะอิงอยูก บั “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย” ทวา
ควรอนุญาตใหโรงเรียนเด็กปฐมวัยเหลานี้เปดสอนเต็มวัยในรูปแบบที่หลาก
หลายเพือ่ ตอบสนองความตองการของผูป กครอง
2)
ควรอนุญาตใหสถานศึกษาที่เปดสอนเด็กปฐมวัยใน
ปจจุบัน ซึ่งรวมสถานดูแลเด็กอนุบาลดวย ไดจดั องคกรใหมเพือ่ ใหกลายมา
เปน “โรงเรียนปฐมวัย” ได หากดําเนินการไดมาตรฐานระดับชาติ
3) การปูพื้นฐานทางกฏหมายในเรื่องโรงเรียนปฐมวัยควร
จะไดรับการระบุไวในกฏหมายการศึกษาปฐมวัยภายใตกฏหมายการศึกษา
พื้นฐานตามที่ เสนอแนะไวแลวในรายงานฉบับกอนหนานี้
- กฏหมายการศึกษาปฐมวัยจะเขามาแทนที่กฏหมายสง
เสริมการศึกษาปฐมวัยที่ใชอยูในปจจุบัน
2. การจัดตั้งระบบการปรับปรุงคุณภาพ
ในการปรับปรุงคุณภาพทัง้ หมดของการศึกษาปฐมวัยนัน้
ราย
งานฉบับนีข้ อเสนอมาตรการเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของครู ควบคูไปกับการขยาย
ระบบการนิเทศ
1) ขยายโอกาสในการเขารับการฝกอบรมและการเขาศึกษา
ตอในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการยายโอนสถานศึกษาใหแกครูผูสอนเด็ก
ปฐมวัย เพื่อเปนการ ปรับปรุงคุณภาพและยกระดับความเปนนักวิชาชีพของ
ครูกลุมนี้

2)
ควรปรับการจัดการระบบการฝกอบรมและจัดการครู
ระดับปฐมวัยเสียใหม
โดยกอตั้งระบบการศึกษาปฐมวัยขึ้นมาเปน
กิจจะลักษณะ
3) สําหรับการควบคุมคุณภาพ ควรมีการขยายระบบการ
นิเทศโรงเรียนปฐมวัยในปจจุบัน และควรริเริ่มจัดตั้งระบบการนิเทศรวมกัน
ระหวางภาครัฐและภาค เอกชนดวย
3. การเพิ่มความชวยเหลือแกการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น
ควรเพิ่มการสนับสนุนจากรัฐใหแกการจัดการศึกษากอนวัยเรียน
ทัง้ ในระดับชาติและระดับทองถิน่ เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
1) อัตราสวนงบประมาณสําหรับการศึกษาปฐมวัยภายใต
งบประมาณการศึกษาของรัฐทัง้ หมด ควรจะคอย ๆ เพิ่มมากขึ้นทุกปจนถึง
อยางนอยรอยละ 3 ในป 2000 และถึงรอยละ 5 หลังป 2005 ไปแลว
2) โรงเรียนปฐมวัยเอกชนควรจะไดรับงบสนับสนุนจากรัฐ
ดวย แตจะตองประกันความโปรงใสในเรื่องการจัดการทางดานการเงิน
3)รัฐบาลสวนกลางควรริเริ่มวางระบบกองทุนผสมผสานขื้น
เพื่อสนับสนุนใหรัฐบาลสวนทองถิ่นใหความชวยเหลือแกกองทุนดังกลาว ซึ่ง
ตั้งขึ้นเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย
4) หนวยงานของรัฐและบริษัทในภาคธุรกิจควรไดรับการ
สนับสนุนใหเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการศึกษาปฐมวัยดวยการขยาย
สิทธิพิเศษในการเบิกจายคาเลาเรียน
ซึ่งในปจจุบันเบิกไดเฉพาะระดับ
ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาให ค รอบคลุ ม การเบิ ก ค า เล า เรี ย นในระดั บ
ปฐมวัยไดดวย

4.2

การประกันการศึกษาปฐมวัยเปนเวลา 1 ปใหแกเด็กวัย 5

ขวบ
1. การยืนยันสิทธิในการเขารับการศึกษาปฐมวัย โดย
ไมเสียคาใชจายเปนเวลา 1 ปกอนเริ่มการประถมศึกษา และการนําไปปฏิบัติ
แบบคอยเปนคอยไป
ในหลักการควรจะจัดการศึกษาปฐมวัยแบบใหเปลาเปนเวลา 1
ปกอ นทีเ่ ด็กจะเขารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา ทั้งนี้จะตองบังคับใชใน
ลักษณะคอยเปนคอยไป
1) กฎหมายการศึกษาปฐมวัยควรระบุใหกระจางชัด หลัก
การการศึกษาปฐมวัยแบบใหเปลากอนเขาเรียนในระดับประถมศึกษาเปน
เวลา 1 ป
2) การจัดการศึกษาปฐมวัยแบบใหเปลา หมายความวา รัฐ
ใหทุน เทียบเทากับคาเลาเรียนในโรงรียนปฐมวัยทั้งของภาครัฐและเอกชน
แกผูปกครองเด็กปฐมวัยและควรจะนํามาตรการนี้ไปปฏิบัติทีละขั้นตอนโดย
เริ่มจากภูมิภาคเล็ก ๆ ในระดับอําเภอกอนแลวจึงคอยขยายไปสูภ มู ภิ าคใหญ
ๆ ตอไป
3) นอกเหนือจากการศึกษาปฐมวัยแบบใหเปลาแลว อาจ
จะมีการนําทางเลือกอืน่ มาใชกไ็ ด คือ การคอย ๆ จัดทําระบบคูปองการ
ศึกษา ซึง่ จะจายเงินใหผปู กครองจํานวนหนึง่ เพือ่ เลือกใชในกิจกรรมทางการ
ศึกษาตาง ๆ ได
2. การวางเปาหมายจัดการศึกษาปฐมวัยใหแกเด็กเล็กทุกคน

ในการประกันความเสมอภาคตัง้ แตแรกเริม่ การศึกษาในระบบ
นั้นสามารถทํ าไดโดยใหความสํ าคัญเปนลําดับแรกในนโยบายและการลงทุน
ของรัฐแกภมู ภิ าคตาง ๆ ซึง่ มีปริมาณเด็กเล็กทีเ่ ขารับการศึกษาปฐมวัยเพียง
นอยนิด
1) ควรมีการกําหนดภูมภิ าคทีค่ วรไดรบั การลงทุนทางดาน
การศึกษาปฐมวัยกอนภูมภิ าคอืน่ ๆ เพื่อแกไขปญหาความไมเสมอภาคและ
ความไรดลุ ยภาพในโอกาสทางการศึกษา
- ผูตรวจราชการประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการการ
ศึกษาจังหวัดควรจะพิจารณาภูมิภาคที่มีการกระจุกตัวของครอบครัวที่มีราย
ไดตํ่า และมีเด็กเล็กเขารับการศึกษาปฐมวัยเพียงเล็กนอยในการเขาไปลงทุน
เพือ่ จัดการศึกษาปฐมวัยกอนภูมภิ าคอืน่ ๆ
- รัฐบาลกลางควรจะจัดสรางโครงสรางการศึกษาปฐมวัย
พื้นฐานในภูมิภาคดอยโอกาสเหลานี้และสงเสริมใหมีการประกันคุณภาพการ
ศึกษาทีด่ ที ง้ั ใน โรงเรียนของภาครัฐและภาคเอกชน
4.3 การจัดตัง้ หนวยงานรับผิดชอบการปฏิรปู การศึกษาปฐมวัย
1. การดําเนินการชั่วคราวของ “คณะกรรมาธิการยอย
ปฏิรูปการศึกษาปฐมวัย”
ควรมีการจัดตั้ง “คณะกรรมาธิการยอยปฏิรปู การศึกษาปฐมวัย”
(ซึง่ จะเรียกวา Committee for Preschool Education Reform หรือ CPER) ขึน้
ชั่วคราวเพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานประสานงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
ในการนี้
1) CPER ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เปนคณะกรรมาธิการยอยภายใต
PCER จะประกอบไปดวยกรรมาธิการ 10-12 คนจากภาครัฐและเอกชน ซึ่ง

รวมเจาหนาที่ของรัฐที่ดูแลในเรื่องการศึกษาและสวัสดิการสํ่าหรับเด็กปฐมวัย
นักการศึกษาเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และนักวิชาการจากสาขาที่เกี่ยวของ
2) CPER มีแผนปรับระบบกฎหมายในเรื่องการศึกษา
ปฐมวัย รวมทั้งตัวบทกฎหมายวาดวยการศึกษาปฐมวัยดวย เพือ่ รางแผน
การลงทุนทางการเงินสําหรับเด็กกอนวัยเรียนในแตละป และเพื่อเสนอแนะ
นโยบายแหงชาติวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีอายุไมเกิน 3 ป
2. การจัดตั้งและดําเนินการของ “คณะกรรมการสงเสริมการ
ศึกษาปฐมวัย”
ควรจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาปฐมวัย (ซึง่ จะเรียก
วา Preschool Education Promotion Committee หรือ PEPC) ขึน้ ใหอยูภ าย
ใต ก ารดู แ ลของรั ฐ บาลส ว นจัง หวัด เพื่ อ ทํ าหนาที่จัดสรางรูปแบบการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับแตละภูมิภาค
1) ในฐานะหนวยงานใหคําปรึกษาทางดานนโยบายแกผตู รวจ
ราชการของคณะกรรมการการศึกษาสวนทองถิ่นและผูอํ านวยการโรงเรียน
PEPC ควรจะเขามาปรับเปลีย่ นและทบทวนนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในภูมิภาคนั้น ๆ
2) สมาชิกของ PEPC จะประกอบดวยตัวแทนจากภาครัฐ
และภาคเอกชนรวมทัง้ ผูป กครอง นักการศึกษาปฐมวัยในภูมภิ าค และเจาหนา
ทีท่ เ่ี กีย่ วของจากรัฐบาลสวนทองถิน่ และจากคณะกรรมการการศึกษาสวนทอง
ถิ่น
5. มาตรการในการจํ ากัดการกวดวิชาและการลดภาระทางดานคาใช
จายของผูปกครอง

ป ญ หาค า ใช จ  า ยในการกวดวิ ช าซึ่ ง เป น ปรากฏการณ ที่ อ ยู  คู  กั บ
ประเทศเกาหลีมิไดเปนภาระทางดานการเงินและการศึกษาแตในระดับครอบ
ครัวหรือระดับปจเจกชนเทานัน้ หากแตไดกลายมาเปนปญหาในระดับชาติ ซึง่
กอใหเกิดความยุงยากและความ ขัดแยงในสังคมมาเปนเวลานานแลว ทัง้ นี้
เพราะคาใชจายในการกวดวิชามิไดคุกคามแตเฉพาะงบดุลรายรับ-รายจายของ
ครอบครัวเทานัน้ แตยงั ไดเขาไปกระทบเศรษฐกิจของสังคมในภาพรวมอีกดวย
และผูที่ไมสามารถแบกรับคาใชจายในการกวดวิชาใหแกบุตรหลานของตนไดก็
มักจะรูส กึ ทอแทหดหูใ จ
ในเมื่ออุปสงคของสาธารณชนตอการกวดวิชามีสาเหตุหลักมาจาก
การจัดการศึกษาทีม่ ขี อ บกพรองมากมายของรัฐ การที่จะแกไขปญหานี้ก็ควร
จะเริ่มตนดวยการพยายามจัดการศึกษาในโรงเรียนใหเขาสูปกติวิสัยไดมาตร
ฐานเสียกอน นอกจากนีใ้ นการปรับโครงสรางของการศึกษาในโรงเรียน ก็
ควรพิจารณาปจจัยอื่น ๆ ทีน่ อกเหนือไปจากการกวดวิชาไปดวยพรอม ๆ กัน
ความลมเหลวอยางตอเนื่องของการจัดการศึกษาในโรงเรียนเปนระยะเวลา
หลายตอหลายปมาแลวสงผลใหการกวดวิชากลายสภาพมาเปนสถาบันการ
ศึกษา ซึง่ จัดดําเนินการโดยองคกรเอกชนและปจเจกชน ฉะนั้นการกวดวิชา
จึงไดกลายมาเปนสภาพที่เปนปกติที่สาธารณชนคุนเคยเปนอยางดี
ดวย
เหตุ นี้ แ ผนทั้ ง หลายที่ มุ  ง จะลดค า ใช จ  า ยในการกวดวิ ช าจึ ง ต อ งเป น ไปใน
ลักษณะแผนระยะยาว อยางคอยเปนคอยไป และเปนแบบเบ็ดเสร็จครอบ
คลุมทุก ๆ ดาน เนื่องจากปญหาการกวดวิชามีสาเหตุที่ซับซอน ซึ่งจําเปน
ตองมีมาตรการตอบโตที่หลากหลายและกวางไกล
รายงานฉบับนีข้ อเสนอมาตรการปฏิรปู แบบเบ็ดเสร็จใน 6 ทิศทาง
หลักซึง่
เกีย่ วเนือ่ งกับคาใชจา ยในการกวดวิชาดังนี้ 1) ปรับการจัดการ

ศึกษาในโรงเรียนใหอยูใ นสภาวะปกติ 2) เนนการใหความชวยเหลือจากรัฐไปสู
สถานศึกษาในระดับจังหวัดและทบทวนระบบการปรับนักศึกษาเขาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา 3) ประกันความโปรงใสในการดําเนินการของสถาบันการ
ศึกษาเอกชน 4) ขยายโอกาสในการทํากิจกรรมหลังจากทีโ่ รงเรียนเลิกแลว 5)
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะมากได 6)
กระตุน ใหเกิดความเคลือ่ นไหวในการจัดการศึกษาในหมูผ บู ริโภค
รายงานฉบับนี้ขอแนะนํ าวามาตรการปฏิรูปขางตนควรจะไดรับ
การนําไปปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไปใน 3 ชวงดวยกัน ชวงแรก เปนชวง
มาตรการฉุ ก เฉิ น ในช ว งนี้ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ก ารในทั น ที ทั น ใดเพื่ อ ลดค า ใช จ  า ย
จํานวนมหาศาลและผลกระทบในทางลบ อันเนือ่ งมาจากการกวดวิชา รวมทัง้
มุงเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกการจัดการศึกษาในโรงเรียนไปดวยพรอมกัน
ในชวงแผนการปรับปรุง ซึง่ เปนชวงที่ 2 นัน้ ควรมีการจัดโครงสรางเพื่อ
ประกันการดํ าเนินการที่เหมาะสมในเรื่องการกวดวิชาทั้งในระดับสถาบันกวด
วิชาหรือการกวดวิชารายบุคคล ขณะเดียวกันก็จาต
ํ องเสริมสรางความ แข็ง
แกรงของการศึกษาในโรงเรียนตอไป ในชวงสุดทาย การศึกษาในโรงเรียนซึง่
อยูใ นสภาพสมบูรณจะกลายมาเปนศูนยกลางการเรียนรูท กุ ๆ ดานโดยสามารถ
ใหบริการการศึกษาแกนักเรียนอยางเปนหลักเปนฐานจนทําใหอุปสงคในการ
กวดวิชาคอย ๆ ลดนอยลงไปเองโดยธรรมชาติ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของแผนปฏิรูปขางตนจะขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพในการกระจายปจจัยตาง ๆ ตลอดชวงระยะเวลาการปฏิรูปทั้ง 3
ชวง และผลสําเร็จของภารกิจตาง ๆ ในแตละชวงเวลา
5.1 หลักการพื้นฐานในการลดคาใชจายในการกวดวิชา

สิ่งที่สาคั
ํ ญในการแกปญ
 หาเรือ่ งคาใชจา ยในการกวดวิชาก็คอื การ
ใชแนวทางแกไขแบบรอบดาน ในลักษณะคอยเปนคอยไปในระยะยาว
1. เนื่องจากผลกระทบอันกวางไกลและสลับซับ
ซอนของปญหานี้
มาตรการในการลดคาใชจายในการกวดวิชาจึงจํ าตองใชการ
วางแผนระยะยาวแบบคอยเปนคอยไปในลักษณะเบ็ดเสร็จ
2. รูปแบบตาง ๆ ในการลดคาใชจายในการกวดวิชา
- ปรับสภาพการจัดการศึกษาในระบบใหเขาสูสภาวะปกติ
- เนนการใหความชวยเหลือแกสถานศึกษาในระดับจังหวัด
และทบทวน
ระบบการรับนักศึกษาเขาเรียนเสียใหม
- ประกันความโปรงใสในการดําเนินงานของสถาบันกวดวิชา
- ขยายโอกาสสําหรับกิจกรรมนอกชัว่ โมงเรียน
- ประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศใหมากที่สุด
เทาที่จะ
มากได
- สนับสนุนการเคลือ่ นไหวทางการศึกษาของกลุม ผูบ ริโภค
ผลที่คาดวาจะไดรับ : อุปสงคและคาใชจายในการกวดวิชาจะลดลง
3. ควรดําเนินมาตรการลดคาใชจายในการกวดวิชาใน 3
ระยะดังนี้คือ :-

1) มาตรการฉุกเฉิน (1998-2002) : งบประมาณการลงทุน
เพื่อการศึกษาของรัฐควรจะเนนหนักไปที่การฟนฟูการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ใหมีคุณภาพ
2) มาตรการปรับปรุง (2003-2007) : ในชวงเวลา 5 ปหลัง
จบ มาตรการฉุกเฉินไปแลว ควรเนนการเสริมสรางความนาเชือ่ ถือของการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนควบคูไปกับการรักษาดุลยภาพของระบบการดําเนิน
งานระหวางการกวดวิชาซึ่งมุงใหอิสรภาพแบบคอยเปนคอยไปแกการกวดวิชา
ทั้งในระดับสถาบันและสวนบุคคล กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
3) มาตรการฟนฟูการศึกษาใหเขาสูสภาวะปกติ (2008
เปนตนไป ) : การจัดการศึกษาในโรงเรียนในชวงเวลานีค้ วรจะสามารถตอบ
สนองความตองการทางดานการศึกษาทัง้ มวลของสาธารณชนได ทวาหากจํา
เป น ก็ ส ามารถคงการกวดวิ ช าทั้ ง ในระดั บ สถาบั น และส ว นบุ ค คลที่ มี คุ ณ
ประโยชน มีความนาเชือ่ ถือ และเรียกคาใชจา ยสมนํ้าสมเนือ้ เพือ่ ตอบสนองอุป
สงคของประชาชนเอาไวไดดังเดิม
4. ผลพวงจากมาตรการลดคาใชจายในการกวดวิชา
ควรมีการวางเปาหมายและทําการสํารวจระดับของความสําเร็จ
ที่บรรลุในแตละปเพื่อเปนการพิสูจนผลพวงที่ไดจากมาตรการการลดการกวด
วิชา และควรจัดทํามาตรการตอบโตหลัก ๆ อยางตอเนือ่ งในเรือ่ งการกวดวิชา
ตลอดการใชมาตรการทั้ง 3 ชวงเวลา
ตัวอยางเปาหมาย : อัตรารอยละของจํานวนนักเรียนทีเ่ ขารับ
การกวดวิชาทัง้ จากสถาบันการกวดวิชาและจากการกวดวิชาเปนรายบุคคล การ

เปรียบเทียบ คาใชจา ยทางการศึกษาทัง้ ของรัฐและของสวนบุคคล อัตราสวน
รอยละของคาใชจา ยในการกวดวิชาตอคาใชจา ยในครัวเรือนทัง้ หมด เปนตน
5.2 การฟน ฟูการจัดการศึกษาในโรงเรียนใหเขาสูส ภาวะปกติ
1. การลงทุนเพิ่มเพื่อลดขนาดของโรงเรียน/หองเรียน
โรงเรียนและหองเรียนในปจจุบันที่มีนักเรียนแออัดยัดเยียดยอม
ไมสามารถตอบสนองความตองการทางดานการศึกษาของนักเรียนแตละคนได
สภาพการณเชนนีก้ อ ใหเกิดอุปสงคสาหรั
ํ บการกวดวิชามากขึน้ กวาเดิม ดังนั้น
จึงมีความจํ าเปนจะตองปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อใหกลายเปน
สภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสําหรับครูอาชีพ และเหมาะสําหรับการเรียนรูข องนัก
เรียน การทีจ่ ะบรรลุจดุ ประสงคนไ้ี ดรฐั บาลควรเพิม่ เงินลงทุนทางดานการศึกษา
และลดขนาดของหองเรียนกับโรงเรียนลง
1) ภายในป 2005 การลงทุนของรัฐทางดานการศึกษาควร
จะไดรับการขยับขยายเพื่อลดขนาดของหองเรียนทั้งประเทศใหจุนักเรียน
จํานวนสูงสุดได 35 คน ทัง้ ในระดับอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา นอก
จากนี้ยังควรตองลดจํ านวนหองเรียนในแตละชั้นลงดวยโดยใหเหลือสูงสุด
เพียง 6 หองในระดับประถมศึกษาและเหลือเพียง 8 หองในระดับมัธยมศึกษา
2. การจัดทําโครงการโรงเรียนอเนกประสงคเพื่อปรับ
ปรุงสิง่ อํานวยความสะดวกในโรงเรียนใหทันสมัย
ควรจัดทําโครงการโรงเรียนเอนกประสงคขึ้นเพื่อกอใหเกิดการ
ใชประโยชนสงู สุดจากทรัพยสนิ ของโรงเรียน ทัง้ นีต้ อ งมีการปรับปรุงสิง่ อํานวย
ความสะดวกและอุปกรณตาง ๆ ในโรงเรียนใหมคี วามทันสมัยเสียกอน โครง
การโรงเรียนอเนกประสงคจะชวยผลักดันใหโรงเรียนกลายเปนศูนยกลางของชุม
ชนได

1) มูลนิธิโรงเรียนและรัฐบาลสวนทองถิ่น (หรือกองทุน
วัฒนธรรมของบริษัทเอกชน) สามารถดําเนินงานรวมกันในโครงการโรงเรียน
อเนกประสงคเพือ่ พัฒนาฟน ฟูสภาพทรัพยสนิ ของโรงเรียน
และจัดสราง
อาคารเรียนขึ้น จากนั้นโรงเรียนและสมาชิกในชุมชนควรจะเปดบางสวนของ
โรงเรี ย นที่ ไ ด รั บ การฟ  น ฟู โ ดยโครงการดั ง กล า วให ส าธารณชนเข า มาใช
ประโยชนได
2)
โครงการโรงเรียนอเนกประสงคนั้นควรจะไดรับการ
ดําเนินการในลักษณะสมัครใจและควรมีการทบทวน “กฏหมายการจัดการ
เกี่ยวกับทรัพยสินของ โรงเรียน” ดวย
3. การลดปริมาณงานของนักเรียนเพื่อลดความจําเปนในการ
กวดวิชา
หลักสูตรทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั
ซึง่ ตัง้ เปาระดับของการเรียนรูแ ละ
ปริมาณการเรียนรูเอาไวสูงเกินความเปนไปไดสงผลใหนักเรียนสวนใหญตอง
แบกรับปริมาณงานทีเ่ กินตัว นอกจากนีย้ งั มิไดสะทอนใหเห็นความแตกตางของ
ระดับผลสัมฤทธิข์ องนักเรียนผูม คี วามถนัด และความสามารถสวนตัวไมเทา
เทียมกันดวย และนีค่ อื หนึง่ ในสาเหตุหลักทีท่ าให
ํ เกิดความจําเปนสําหรับการ
กวดวิชาขึน้ มา การทีจ่ ะขจัดปญหานีใ้ หไดถงึ รากเหงาจําเปนตองมีการระบุเนือ้
หาในการเรียนรูในลักษณะเฉพาะเจาะจงและลดปริมาณลงโดยเริ่มที่หลักสูตร
แหงชาติ ฉบับที่ 7
1) เนื้อหาการเรียนรูในหลักสูตรแหงชาติ ฉบับที่ 7 ซึ่งจะมี
ผลบังคับใชในป 2000 ควรจะไดรบั การลดปริมาณลงใหเหลือเพียงรอยละ 70
ของเนื้อหาที่ระบุไวในหลักสูตรแหงชาติ ฉบับที่ 6 ทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั

2) ควรพัฒนาหลักสูตรในแตละวิชาและระดับสัมฤทธิผลใหมี
ความหลากหลาย เพือ่ ลดปริมาณเนือ้ หาทีน่ กั เรียนตองเรียนในบางวิชา เชน
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร ซึง่ สะทอนใหเห็นความแตกตางระหวางสัมฤทธิ
ผลทางวิชาการของ นักเรียนไดอยางชัดเจน
4. การจัดหองเรียนพิเศษสําหรับนักเรียนที่ขาดทักษะ
พื้นฐานในการเรียนรู
โรงเรียนแตละแหงควรจัดหองเรียนพิเศษสําหรับสอนนักเรียนที่
ยังขาดทักษะการเรียนรูพ น้ื ฐาน
1) ควรมีการจัดตั้งคณะครูเฉพาะกิจขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อทํา
หนาที่ฝกฝนทักษะพื้นฐานในการเรียนรูใหแกนักเรียนภายใตการกํ ากับดูแล
ของอาจารยใหญ/
ผูอ ํานวยการโรงเรียน
2)
ควรมีการลดปริมาณงานสอนของคณะครูดงั กลาวลง
ดวย และควรมีการเปดหลักสูตรอบรมครูประจําการเพือ่ การนีโ้ ดยเฉพาะ
5. การลดปริมาณการทดสอบระดับชาติลงในทุก ๆ
โรงเรียนอยางคอยเปนคอยไป
การทดสอบระดับชาติที่กระทํากันในโรงเรียนแตละแหงนั้นทําให
นักเรียนตองแขงขันเพือ่ ทําคะแนนใหดีกวากัน จนสรางแรงกดดันทางอารมณ
และจิตใจใหกับ นักเรียนตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรคอย ๆ ลดจํานวนการ
ทดสอบลงเรื่อย ๆ ซึง่ เทากับเปนการลดปริมาณการเรียนรูท เ่ี กินขนาดใหกบั นัก
เรียนทางหนึง่
6.
อาชีพ

การใหบริการสารสนเทศการศึกษาเพือ่ แนะแนวทางดาน

ควรมีการประเมินระดับทักษะพืน้ ฐานในการเรียนรูข องนักเรียน
แตละคนและควรจัดใหบริการสารสนเทศที่เหมาะสมในเรื่องการสมัครเขาเรียน
ในโรงเรียนและเสนทางสายอาชีพใหแกนกั เรียนและผูป กครองดวย
1)
ศูนยประเมินผลหลักสูตรควรทําการทดสอบสัมฤทธิผล
ทางวิชาการในระดับชาติเพื่อจดทําสารสนเทศวาดวยสัมฤทธิผลทางวิชาการที่
ถูกตองตามหลักวิชาการ
2) ควรสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเปดเผยเกณฑทใ่ี ชใน
การรับนักศึกษาเรียนในสถาบัน (คะแนนรวม SAT ของเกาหลีและคะแนนเฉลีย่
ของหนวยกิตในระดับมัธยมปลายของผูสมัครซึ่งแตกตางกันไปตามสถาบัน
คณะ และภาควิชา)
7. การวางยุทธศาสตรการประเมินผลในเชิงมานุษยวิทยาทีอ่ งิ
เปาหมายใหม
ควรมี ก ารทบทวนการประเมิ น ผลทางวิชาการเสีย ใหม เพื่ อ ให
ความสําคัญกับระดับผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายทางการศึกษาซึ่งไดกาหนดไว
ํ
ใน
หลักสูตรและควร หลีกเลีย่ งแนวปฏิบตั ทิ ล่ี า สมัยซึง่ มุง ประเมินผลในเชิงสัมพันธ
เปนสําคัญ ทัง้ นีค้ วรพัฒนาวิธกี ารประเมินผลในเชิงมานุษยวิทยาอยางตอเนือ่ ง
เพื่อใชวัดศักยภาพและความสามารถอันหลากหลายของนักเรียนไดอยางถูก
ตองเหมาะสมซึง่ จะชวยใหการจัดการศึกษาใน โรงเรียนเขาสูส ภาวะปกติไดอกี
หนทางหนึง่
5.3
การเพิ่มความชวยเหลือของรัฐใหแกสถานศึกษาในระดับ
จังหวัดและการทบทวนระบบการรับนักศึกษาเขาเรียนในสถาบัน

1.

การเนนความชวยเหลือของรัฐไปที่สถานศึกษาในระดับ

จังหวัด
ควรทุมเทความชวยเหลือจากรัฐใหแกสถานศึกษาในจังหวัด
เพือ่ กระตุน ใหเกิดความหลากหลาย ความเชีย่ วชาญเฉพาะทางและความดึง
ดูดใจผูเรียนซึ่งจะชวยลดการแขงขันระหวางนักเรียนเพื่อชวงชิงที่นั่งในสถาบัน
อุดมศึกษาในกรุงโซลและจะเปนการลดความจําเปนในการกวดวิชา ซึง่ หมาย
ถึงการลดคาใชจายในการกวดวิชาไปดวยโดยปริยาย
1)
ควรทุมเทความชวยเหลือจากรัฐลงไปที่สถาบันอุดม
ศึกษาของจังหวัดอยางเต็มกําลังเพื่อใชในการปรับปรุงสภาพแวดลอมและคุร
ภาพการศึกษา
2) ควรกระตุนใหบริษัทในภาคเอกชนและหนวยงานของรัฐ
จัดทําระบบโควตาในการรับพนักงานจากนักศึกษาที่จบมาจากสถานศึกษาใน
จังหวัดในอัตราสวนที่สอดคลองกับจํานวนประชากรในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งจะชวย
สรางแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอในสถานศึกษาในจังหวัดไดอีกทางหนึ่ง
2. การทุมเทความพยายามอยางตอเนื่องในการสรางความ
หลากหลายและความชัดเจนในการรับนักศึกษาเขาเรียน
เพื่อชวยใหการศึกษาในโรงเรียนเขาสูสภาวะปกติการรับนัก
ศึกษาเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาก็ควรจะคงความหลากหลาย และความชัด
เจนตามทีไ่ ดเสนอแนะไวในรายงานฉบับแรกของ PCER วาดวยการปฏิรูปการ
ศึกษา

1)
สถาบันอุดมศึกษาควรนําวิธีการรับนักศึกษาที่หลาก
หลายและชัดเจนมาใชโดยอิงเปาหมายที่สําคัญ วัตถุประสงคในการพัฒนา
และสถานการณจริงของสถาบันการศึกษานั้น ๆ มาเปนเกณฑตัดสิน
3. การใชระบบใหมในการรับนักศึกษาโดยมีคณะหรือภาค
วิชาเปนผูควบคุม
ระบบการรับนักศึกษาเขาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่ใชอยูใน
ปจจุบันซึ่งใชมาตรฐานเดียวกันโดยมีสํานักงานกลางในการรับนักศึกษาเปนผู
ดํ าเนิ น งานต อ งเผชิ ญ กั บ ความยุ  ง ยากในการคั ด เลื อ กผูสมัค รที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเขาเรียนในแตละสาขาวิชา ฉะนั้น จึงควรอนุญาตใหสถานศึกษา
คณะ หรือภาควิชาแตละแหงสามารถจัดทํานโยบายในการรับนักศึกษาของตน
เองไดเพือ่ ชวยแกปญ
 หานี้
1) ควรอนุญาตใหสถานศึกษา คณะ หรือภาควิชาแตละ
แหงสามารถใชนโยบายการรับนักศึกษาที่มีความหลากหลายและมีลักษณะ
เฉพาะได
4.
การนําผลทดสอบความถนัดทางวิชาการของเกาหลี
(KSAT) มาใชประโยชนในลักษณะที่หลากหลาย
ในปจจุบนั ไดมกี ารใช KSAT เปนเกณฑทส่ี าคั
ํ ญในการรับนัก
ศึกษาเขาเรียน ทวาควรมีการปรับปรุงการทดสอบนีใ้ หสามารถวัดผลกิจกรรม
ทางการศึกษาทัว่ ๆ ไปในระดับมัธยมปลาย รวมทัง้ กิจกรรมอืน่ ๆ และกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วของกับการอานไดดว ย ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดความจําเปนในการเรียนกวดวิชา

1) ควรจะคงทิศทางพืน้ ฐานของ KSAT เอาไวดงั เดิม แต
ควรจะมีการเพิ่มเติมและพัฒนาเพื่อชวยใหการจัดการศึกษาในโรงเรียนเขาสู
สภาวะปกติดวย
2) ควรใหอิสระสถาบันอุดมศึกษา คณะและภาควิชาในการ
จัดแบงและใชประโยชนจากคะแนน KSAT ในการรับนักศึกษาเขาเรียน
3) ควรใหอิสระสถาบันอุดมศึกษา คณะ และภาควิชาที่จะ
เสนอคะแนน KSAT ตํ่าสุดในการใชเปนขอกําหนดในการรับนักศึกษาได
4) ควรใหอิสระมหาวิทยาลัยในการประเมินคะแนน KSAT
ในเชิงวัตถุวิสัยและสามารถขยายกําหนดเวลาในการใชคะแนน KSAT ไดตาม
สะดวก
5.4

การประกันความโปรงใสในการดําเนินการของสถาบันกวด

วิชา
1. การประกันความชอบธรรมของสถาบันกวดวิชาและ
การพรอมที่จะใหสาธารณชนเขาไปตรวจสอบ
ควรมีการทบทวนและเพิม่ เติมเนือ้ ความใน “กฎหมายเกีย่ วกับ
การจัดตั้งและดําเนินงานของสถาบันกวดวิชา” เพือ่ ประกันความชอบธรรมและ
การเขาไปตรวจสอบในเรือ่ งบริหารจัดการสถาบันดังกลาว
1) ควรจะยังคงหามมิใหมีการกวดวิชาในวิชาตาง ๆ ทีอ่ ยูใ น
หลักสูตรอนุบาลและประถมศึกษา ยกเวนศิลปะและการกีฬาโดยเด็ดขาดเฉก
เชนที่กระทําอยูในระบบปจจุบัน
2) หามมิใหมีการกวดวิชาสวนบุคคลอยางเด็ดขาด ยกเวน
ที่กระทําโดยนักศึกษาดวยกัน ขอหามนี้หมายรวมครูประจําการดวย

3) ควรนําขอมูลเกี่ยวกับสถาบันกวดวิชามาเปดเผยใหสา
ธารณชนรับทราบ และควรดูแลลงโทษอยางจริงจังในกรณีที่สถาบันกวดวิชา
แจงความเท็จเกี่ยวกับจํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
การโฆษณาใน
ลักษณะหลอกลวงหรือเกินความเปนจริง
เก็บคาเลาเรียนเกินปริมาณที่
กําหนดเอาไว และการปลอมแปลงภาษี
4) ควรสนับสนุนใหมีการจายคากวดวิชาโครงการนําเงิน
เขาธนาคารโดยตรง และควรมีการออกใบเสร็จรับเงินใหดวย เพื่อประกัน
ความโปรงใสทางดาน ธุรการการเงิน
5) ในสวนของการคุม ครองผูบ ริโภค ควรมีการปรับอัตรา
คาธรรมเนียมในการกวดวิชาเสียใหมใหสอดคลองกับประมาณการคาใชจาย
ในการลงทุนอยาง
เที่ยงตรง อีกทัง้ ควรมีการสรางกลไกเพือ่ ชวยใหผู
บริโภคสามารถเรียกสวนหนึ่งของคากวดวิชาคืนมาไดในกรณีที่จํ าตองออก
กลางคัน รวมทัง้ กลไกทีท่ ําหนาที่ขจัดขอขัดแยงระหวางผูบริโภคกับสถาบัน
กวดวิชานั้นดวย
6)ควรจั ด ตั้ ง สภาพหุ ภ าคี ขึ้ น ในระดั บ คณะกรรมการการ
ศึกษาสวนทองถิ่น โดยมีผูแทนจากโรงเรียน จากคณะกรรมการบริหารโรง
เรียน ผูป กครองหรือองคกรของประชาชน และเจาของสถาบันกวดวิชาเขา
รวมเพื่อเปนการสงเสริมใหการดําเนินการของสถาบันกวดวิชาเปนไปอยาง
ชอบธรรม
- ภาระหนาทีข่ องสภาพหุภาคี : สงเสริมกิจกรรมทาง
การศึกษาในสถาบันกวดวิชา
รายงานและควบคุมสถาบันกวดวิชาที่ผิด
กฎหมาย เปนตน
2. การเพิ่มบทลงโทษการกวดวิชาที่ผิดกฎหมาย

ในการประกั น แนวปฏิ บั ติ อั น ชอบธรรมของการกวดวิ ช านั้ น
คณะกรรมการการศึกษาสวนทองถิ่นควรจะเนนความสําคัญในการกํากับดูแล
ทางดานการบริหารจัดการเพื่อสืบหาและปองกันการกวดวิชาที่ผิดกฎหมาย
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนและสงเสริมการเคลื่อนไหวทางการศึกษาโดยสมัครใจ
ของผูบ ริโภค
1)
ควรเสริมความแข็งแกรงใหกับคณะทํางานเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการกวดวิชาที่ผิดกฏหมายในระดับอําเภอ มณฑล และจังหวัด และ
ควรเพิม่ บุคลากรทางดานการกํากับดูแลดวย
2) ควรสงเสริมอยางขันแข็งใหสมาคมตาง ๆ ของสถาบัน
กวดวิชาไดเขามาควบคุมคุณภาพการกวดวิชาอยางมีอิสระ ซึ่งควรจะเขาไป
มีสวนในการสืบสวนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกวดวิชาที่ผิดกฏหมายดวย
3) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนของทุกโรงเรียนควรจะทําหนา
ที่ คุมครองผูบริโภคในเรื่องนี้ดวย
- ควรมีการจัดตั้งเจาหนาที่ประจําเพือ่ รายงานเกีย่ วกับ
การกวดวิชาที่ผิดกฏหมายและ/หรือการคิดคากวดวิชาในลักษณะเกินราคา
โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนผูดําเนินการ
5.5 การขยายโอกาสสําหรับกิจกรรมภายหลังชัว่ โมงเรียน
1. การขยายศูนยดูแลเด็กกอนวัยเรียนและเด็กประถม
ศึกษาตอนตนภายหลังชัว่ โมงเรียน
ควรขยายความชวยเหลือทางดานการเงินและการบริหาร เพือ่
เปด หลักสูตรสําหรับเด็กเล็กหลังชัว่ โมงเรียนโดยทําหนาที่ดูแลเด็กควบคูไปกับ
การพัฒนาบุคลิกภาพ

1) ควรขยายหลักสูตรเด็กปฐมวัยที่เปดสอนเต็มวัน ขณะ
เดียวกันก็ทําหนาที่ใหการดูแลเด็กเปนอยางดีดวย
2) ควรมีการจัดสรางกลไกอยางเปนระบบ เพื่อเปดโอกาส
ใหองคกรเอกชนสามารถจัดทําโครงการดูแลเด็กเล็ก
โดยเขามาใชเครื่อง
อํานวยความสะดวกของโรงเรียนปฐมวัย และโรงเรียนประถมศึกษาไดหลัง
โรงเรียนเลิกแลว
3) ควรขยายโครงการจัดหาอาหาร (อาหารกลางวันและ
ของวาง) ใหแกเด็กในโรงเรียนปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาตอนตน ผูเ ลือก
ที่จะอยูรวมกิจกรรม ภายหลังชัว่ โมงเรียน
4) ผูที่เขามามีสวนรวมในโครงการนี้ควรจะเปนผูแบกรับ
คาใชจายในการจัดกิจกรรมภายหลังชั่วโมงเรียนใหแกเด็กในโรงเรียนปฐมวัย
และเด็กประถมศึกษาตอนตนเหลานี้
2. การจัดทําและการจัดการโครงการ “ สถาบันการเรียนรู
นอกเวลาเรียน ” ที่มีความนาเชื่อถือ
ควรมีการใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียน
ภายหลังชั่วโมงเรียนเพื่อตอบสนองความตองการอันหลากหลายในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย และเด็กประถมศึกษาตอนตนอยางใกลชิด การทีจ่ ะบรรลุเปาหมายดัง
กลาวนี้ไดจาต
ํ องมีการจัดตั้ง “สถาบันการเรียนรูน อกเวลาเรียน” ขึน้ มาเพือ่ เปด
โอกาสใหผูบริโภคไดสนุกสนานกับกิจกรรมทางการศึกษาอันหลายหลากภาย
หลังชัว่ โมงเรียนตามปกติของเด็ก
นอกเหนือจากโรงเรียนแลว ควรเปด
โอกาสใหรฐั บาลสวนทองถิน่ และองคกรยุวชน
ทัง้ หลายไดเขามามีสว นรวม
อยางเปนระบบในโครงการนีด้ ว ย

1) การจัดการ : คณะกรรมการบริหารโรงเรียนของสถาบัน
อาสาเหลานีค้ วรเขามาทําหนาทีก่ ากั
ํ บดูแลการจัดการ “สถาบันการเรียนรูน อก
เวลาเรียน” ซึง่ เปดสอนหลักสูตรทีแ่ ตกตางไปจากหลักสูตรทีเ่ ปนทางการของโรง
เรียน
ทัง้ นีอ้ าจจะมีการเชือ้ เชิญกลุม ของผูเ ชีย่ วชาญจากภายนอกมาเปนที่
ปรึกษาในเรือ่ งการจัดการของสถาบันก็ได
2) หลักสูตรการศึกษา : ควรเนนทีก่ จิ กรรมนอกหลักสูตร
และความตองการทีเ่ ฉพาะเจาะจงของผูบ ริโภคเปนหลัก หากจําเปนก็สามารถ
จัดใหมกี ารสอนพิเศษวิชาทีเ่ รียนอยูใ นโรงเรียนได (โดยพิจารณาใหมคี วามสอด
คลองกับระดับความสามารถและสัมฤทธิผลของนักเรียน)
3) ครูผูสอน : นอกเหนือจากครูอาสาสมัครในโรงเรียนแลว
ก็อาจมีการใชประโยชนจากคลังทรัพยากรมนุษยได เชน ผูปกครองที่มีวุฒิบัตร
การสอน
นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตรนกั ศึกษาในสายวิชาเอกทีเ่ กีย่ ว
ของ และอาสาสมัครอื่น ๆ
4) คาใชจาย : คณะกรรมการบริหารโรงเรียนควรเปนผู
กําหนดคาเลาเรียนใหยอมเยาจนผุปกครองสวนใหญสามารถแบกรับภาระได
โดยอิงหลักการที่วาผูที่ไดรับประโยชนจากหลักสูตรนี้ควรจะเปนผูรับผิดชอบใน
เรือ่ งคาใชจา ย
5) ตนทุนในการจัดการ : บัญชีตน ทุนในการจัดการควร
จะแยกออกตางหาก และคาสอนพิเศษก็ควรสะทอนใหเห็นราคาตนทุนตามที่
เปนจริงดวย
6) คณะกรรมการการศึกษาในทุกระดับไมวาจะเปนระดับ
จังหวัด มณฑล หรืออําเภอ ตางก็ควรจะจัดหาแหลงทรัพยากรมนุษย และ
ชองทางการ เผยแพรสารสนเทศเอาไวใหพรอม

7) โรงเรียนมากกวา 2 แหงขึ้นไปสามารถรวมมือกันเปด
สถาบันการเรียนรูนอกเวลาเรียนขึ้นมาได
8) ควรเปดโอกาสใหรัฐบาลสวนทองถิ่นและองคกรยุวชน
ทั้งหลายไดเขามามีสวนรวมกับสถาบันฯ นีไ้ ดอยางเปนระบบ
3. การสงเสริมใหมกี ารจัดตัง้ “สถาบันศิลปะและการกีฬา”
ควรสงเสริมใหมีการจัดตั้ง “สถาบันศิลปะและการกีฬา” ขึน้ ใน
ระดับจังหวัด มณฑล และอําเภอเพือ่ ประกันวาผูบ ริโภค ซึง่ รวมทัง้ เด็กปฐมวัย
จะไดรับการตอบสนองในเรื่องการสอนพิเศษทางดานศิลปะและการกีฬาใน
ราคายอมเยา
1) ควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการการศึกษาทั้งในระดับ
จังหวัด มณฑล และอําเภอ สามารถเปดและดําเนินการ “สถาบันศิลปะและ
การกีฬา” ได
2) “สถาบันศิลปะและการกีฬา” นี้อาจจะเขามาเปนสวนหนึ่ง
ของโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา หอประชุมของอําเภอ
และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ของรับดวยก็ได
3) ครูผูสอนในสถาบันดังกลาวควรจะไดรับการเชื้อเชิญใหมา
ปฏิบัติ ภารกิจดวยความสมัครใจโดยคัดเลืกจากสมาชิกในชุมชนและควรให
ความสนใจเปนพิเศษกับครูประจําการผูสอนวิชาศิลปะและกีฬาภายใตการวา
จางของคณะกรรมการการศึกษาสวนทองถิ่น
5.6
ประโยชนสงู สุด

การใชเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศใหเกิด

1. การใชประโยชนจากรายการเพื่อการศึกษาที่หลาก
หลายในระบบการถายทอดเพื่อการศึกษา (Educational Broadcasting
System หรือ EBS)
ควรเสริมบทบาทในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ของ EBS ใหแข็งแกรงขึน้ และควรใหการสนับสนุนอยางเหมาะสมแก EBS ใน
การจัดทํารายการสอนพิเศษทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงอยางมากมายใหแกผบู ริโภค
1) ควรจัดใหบริการการสอนพิเศษที่มีคุณภาพและรายการ
เรียนรูดวย ตนเอง นอกเวลาเรียนโดยผาน EBS
2)
ควรเปดโอกาสใหศาสตราจารยในสถาบันอุดมศึกษา
และครูผูสอนไดเขาเยี่ยมชมสถาบันการถายทอดเพื่อการศึกษาของเกาหลี
(Korean Educational Broadcasting Institute หรือ KEBI) และมีโอกาสออก
แบบและผลิตรายการเพื่อเสริมการจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น นอกเหนือไปจากรายการสอนพิเศษ
3) ควรมีการจัดตั้งโรงเรียนเสมือนจริงขึ้นใหเปนสวนหนึ่ง
ของรายการสอนพิเศษของ EBS
1.
การตอบสนองความตองการการกวดวิชาผานการถาย
ทอดทาง
ดาวเทียม
ควรจัดใหบริการรายการสอนพิเศษทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงโดยสงตรงถึง
บานและโรงเรียน ผานการถายทอดทางดาวเทียมเพือ่ สนองความตองการของ
สาธารณชนในสนนราคายอมเยา มาตรการนีจ้ ะชวยประกันความเสมอภาค
ทางการศึกษาดวยการเปดโอกาสใหนกั เรียนทีอ่ าศัยอยูใ นชนบท ในหมูบ า น
ชาวประมง ในเทือกเขาและบนเกาะแกงทีห่ า งไกลสามารถรับบริการการสอน
พิเศษได

1) ควรเปดโอกาสใหสถานีถายทอดเพื่อการศึกษาผานดาว
เทียมไดจัดทํารายการเสริมหลักสูตรวิชาการทัง้ ในระดับประถมและมัธยมศึกษา
2) ควรจัดหาครูผุสอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทําหนาที่
จัดรายการสอนพิเศษในวิชาหลักทั้งหลายที่มีความสําคัญตอการสอบเขาเรียน
ตอ
3) ควรสงเสริมใหโรงเรียนใชประโยชนจากรายการสอนพิเศษ
ผานดาวเทียมทัง้ ในชัน้ เรียนปกติ และในชัว่ โมงกิจกรรมนอกเวลาเรียน
3. การจัดการศึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร EDUNET
ผูบริโภคควรจะสามารถเขาถึงสารสนเทศทางการศึกษาที่มีคุณ
ภาพสูงไดงาย โดยผานเครือขาย EDUNET โดยเฉพาะอยางยิง่ ควรมีการนํา
ระบบการเรียนรูในเชิงปฏิสัมพันธมาใชเพื่อตอบสนองความตองการในเรื่องกวด
วิชา
1) ควรพัฒนาและเผยแพรสอ่ื การศึกษาใหมากยิง่ ขึน้ โดยการใช
ประโยชนจาก EDUNET
2)ควรมีการเนนยํ้ าใหมากถึงภารกิจการใหการศึกษาทางไกล
ผาน EDUNET เพือ่ เปดโอกาสใหนกั เรียนสามารถรับบริการการสอนทางไกลที่
มีราคาถูกได
5.7 การสงเสริมความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของผูบริโภค
1. การเสริมเนื้อหาที่เปนพื้นฐานทางกฏหมายในการคุม
ครองสิทธิทางการศึกษาของผูบ ริโภค

ควรทําการสํารวจกลไกในระบบที่จะใหความคุมครองสิทธิทาง
การศึกษาของนักเรียน และผูป กครองเพือ่ เปนการเตรียมรับมือกับการเปดเสรี
ตลาดการศึกษาและเพือ่ เสริมสรางระบบการศึกษาทีอ่ งิ ผูบ ริโภคเปนหลัก
1) ควรมีการเติมขอความเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบ
ของผูบริโภคการศึกษา รวมทัง้ การคุม ครองลงไปในกฎหมายการศึกษาพืน้
ฐานดวย
2)
ควรจัดสรางกลไกในระบบเพื่อประกันการชมเชยที่
เหมาะสมใหแกผูบริโภคที่ไดรับการสอนพิเศษในลักษณะดอยคุณภาพ
2. การสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรประชาชนที่มุง
ปลูกจิตสํานึกทางการศึกษาใหแกผปู กครอง
ควรสงเสริมใหผูปกครอง และองคกรประชาชนไดอาสาเขามา
ทํากิจกรรมปลูกจิตสํานึกของสาธารณชนในการลดการกวดวิชาลง นอกจากนี้
ควรขยายชองทาง ตาง ๆ ในการรายงานเกีย่ วกับการกวดวิชาในลักษณะทีผ่ ดิ
กฎหมาย ดวยเหตุนี้จึงควร สงเสริมการชวยเหลือทางการเงินและการบริหาร
ใหแกองคกรประชาชน หรือองคกรผูป กครองเพือ่ การนีด้ ว ย
3.

การจัดตัง้ ระบบใหบริการสารสนเทศแกนกั เรียน/ผูป ก

ครอง
ควรจัดใหบริการสารสนเทศทางการศึกษาที่หลากหลายแกนัก
เรียนและผูป กครอง เพื่อชวยปลูกฝงความถนัดและความสามารถสวนบุคคล
ชวยพัฒนาศักยภาพใหถงึ ขีดสูงสุด และชวยลดความตองการในการกวดวิชา
ลงใหเหลือนอยทีส่ ดุ

ตัวอยาง : เปดหลักสูตรฝกอบรมผูปกครอง จัดตั้งระบบ
การเผยแพรสารสนเทศการรับนักเรียนเขาเรียน การออกแบบและการแจกจาย
แผนพับของโรงเรียนใหแกผปู กครอง เปนตน

ภาคผนวก
I. ขั้นตอนในการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา
ของ
ประธานาธิบดี
3 มิถนุ ายน 1993
ขอเสนอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีโดย
ผานความเห็นชอบจากประธานาธิบดี
29 กรกฏาคม 1993
ขอเสนอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีโดย
ผานความเห็นชอบจากสภาแหงชาติ
10 สิงหาคม 1993
ประกาศใช พ ระราชกฤษฏี ก าคณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
ประธานาธิบดี (พระราชกฤษฏีกา หมายเลข 13955)
5 กุมภาพันธ 1994
เปดตัวคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดี
II. ภาระหนาที่

คณะกรรมาธิการฯ มีหนาทีใ่ หคําปรึกษาตามทีป่ ระธานาธิบดีรอ งขอ
ทัง้ นีไ้ ดวาง เปาหมายในการปฏิรปู การศึกษาไวทก่ี ารจัดทําพิมพเขียวนโยบาย
การศึกษา สําหรับศตวรรษที่ 21 และการสรางความเห็นพองตองกันในระดับ
ชาติเกีย่ วกับการพัฒนาการจัดการศึกษาในระยะยาว
การที่จะปฏิบัติภารกิจขางตนใหลุลวงไปไดดีนั้น คณะกรรมาธิการฯ มุง
ไปทีภ่ ารกิจสําคัญ ๆ ดังตอไปนี้คือ :ทบทวนนโยบายการศึกษาพืน้ ฐานทัง้ หลายและระเบียบวาระการ
ปฏิรปู
- จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
- กํากับดูแลกระบวนการปฏิรูปการศึกษา
- ใหคาปรึ
ํ กษาในเรือ่ งการศึกษาอืน่ ๆ ตามที่ประธานาธิบดีรองขอ
III. การจัดองคการกับการดําเนินงาน
ประธานาธิบดี

นายกรัฐมนตรี

คณะกรรมาธิการฯ
สมัชชา
คณะกรรมการดําเนินการ
คณะอนุกรรมการตาง ๆ
ผูเ ชีย่ วชาญ
สํานักงานเลขานุการ

คณะกรรมการประสานงาน

กระทรวงตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ

• สมัชชา
ประกอบดวยสมาชิกทัง้ หมดรวมทัง้ ประธาน มีหนาทีส่ ง่ั การและตัดสินใจเกีย่ ว
กับการปฏิบัติภารกิจที่สาคั
ํ ญ ๆ ซึง่ คณะกรรมาธิการฯ จะตองนําไปปฏิบัติ
การตัดสินใจใน
ขัน้ ตอนสุดทายในเรือ่ งขอเสนอแนะทีจ่ ะนําเสนอตอ
ประธานาธิบดีเปนหนึง่ ในภารกิจทีม่ คี วามสําคัญที่สุด
• คณะกรรมการดําเนินงาน
ทําหนาที่กํากับดูแลเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการฯ
ไดแก ใหคาปรึ
ํ กษาและวินจิ ฉัยในเรือ่ งกิจกรรมตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของระหวางคณะ
อนุกรรมการทุกชุด จัดทําตารางเวลาสําหรับแผนงาน และกลัน่ รองวาระการ
ประชุมของสมัชชา คณะกรรมการดําเนินงานประกอบดวย ประธาน รอง
ประธาน ประธานคณะอนุกรรมการทุกชุด และกรรมการสามัญ 1 คน
• คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการทั้งมวลไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิน
งานของคณะกรรมาธิการฯ กรรมาธิการแตละทานสามารถเลือกทีจ่ ะเขาไปทํา
หนาทีใ่ นคณะอนุกรรมการได 1-2 ชุด โดยใหมีความสอดคลองกับความเชี่ยว
ชาญและความสนใจสวนบุคคล หนาทีป่ ระจําของคณะอนุกรรมการคือ การ
ตรวจสอบรางขอเสนอแนะการปฏิรปู อยางละเอียดถีถ่ ว นและลงลึก
สําหรับ
คณะกรรมาธิการฯ ชุดแรก (1994-1996) ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 5
ชุดดวยกัน สวนคณะกรรมาธิการฯ ชุดที่ 2 แตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพียง 4
ชุด

• คณะกรรมการประสานงาน
ประกอบดวยขาราชการชั้นสูงที่มีความสามารถเยี่ยมยอดจากกระทรวงที่เกี่ยว
ของเปนจํานวนไมเกิน 20 คน โดยมีหวั หนาสํานักประสานงานการบริหารทํา
หนาที่ประธานนายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพื่อทําหนาที่สง
เสริมใหเกิดการรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการนํา
มาตรการปฏิรปู การศึกษาทีค่ ณะ กรรมาธิการ ฯ เสนอแนะมาลงไปสูภาคปฏิบัติ
• ผูเชี่ยวชาญ
ผูเ ชีย่ วชาญจะไดรบั การเชือ้ เชิญใหเขามาทํางานใหกบั คณะกรรมาธิการฯ ทั้งใน
ลักษณะเต็มเวลาและบางเวลา ทั้งนี้จะไดรับการแตงตั้งไดไมเกิน 20 คน เพือ่
ทําหนาทีร่ า ง ขอเสนอแนะการปฏิรปู ในรายละเอียด จากนัน้ รางดังกลาวจะ
ไดรบั การวิเคราะหและผานการเห็นชอบโดยสมัชชา
• สํานักงานเลขานุการ
ทํ าหนาที่ใหการสนับสนุนทางดานธุรการสําหรับการทํางานของคณะกรรมาธิ
การฯ ซึ่งครอบคลุมการจัดเตรียมการประชุมทุกครั้ง รวมทัง้ จัดทําเอกสารราย
งานการประชุ ม ด ว ยภายในสํ านั ก งานเลขานุ ก ารนี้ จ ะต อ งมี ก ารจั ด สร า ง
เคานเตอรสาหรั
ํ บขอเสนอแนะจาก สาธารณชนเพือ่ รับฟงความคิดเห็นเกีย่ ว
กับปญหาอันเนือ่ งมาจากการปฏิบตั อิ นั
หลากหลายรวมทัง้ มาตรการในการ
แกปญ
 หาเหลานัน้ ดวย

IV. กิจกรรมหลัก ๆ ของคณะกรรมาธิการฯ
7 กันยายน 1993
จัดตั้งสํานักงานเลขานุการ
5 กุมภาพันธ 1994
ประธานาธิบดีแตงตั้งคณะกรรมาธิการฯ ชุดแรก (1994-1996)
24 มีนาคม 1998
จัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน
18 สิงหาคม 1994
ประชาพิจารณเรือ่ งปญหาการศึกษา
5 กันยายน 1994
นําเสนอรายงานฉบับแรก “ทิศทางและภารกิจตาง ๆ ในการปฏิรปู การศึกษา”
ตอประธานาธิบดี
24 กันยายน 1994
รวมประชุมกับนายกรัฐมนตรีในเรือ่ งการปฏิรปู การศึกษา
24 มีนาคม 1995
รวมประชุมปรึกษาหารือกับสมาชิกในพรรครัฐบาลและขาราชการ

31 พฤษภาคม 1995
นําเสนอรายงานฉบับที่ 2 “การปฏิรูปการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 (I)”
ตอประธานาธิบดี
1 สิงหาคม 1995
แตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญวาดวยหลักสูตร
25 กันยายน 1995
รวมประชุมกับ OECD เพือ่ ทบทวนนโยบายการศึกษาของเกาหลี
30 พฤศจิกายน 1995
ประชาพิจารณเรือ่ งขอเสนอแนะการปฏิรปู หลักสูตร
6 ธันวาคม 1995
ประชาพิจารณเรือ่ งขอเสนอแนะการปฏิรปู การอาชีวศึกษา
1 กุมภาพันธ 1996
รวมประชุมกับกลุม ผูอ ํานวยการของกระทรวงศึกษาธิการ
9 กุมภาพันธ 1996
นําเสนอรายงานฉบับที่ 3 “การปฏิรูปการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 (II)” ตอ
ประธานาธิบดี

9 เมษายน 1996
ประธานาธิบดีแตงตั้งคณะกรรมาธิการฯ ชุดที่ 2
27 พฤษภาคม - 18 มิถนุ ายน 1996
ตรวจเยีย่ มสํานักงานการศึกษาสวนทองถิน่ และรวมประชุมกับผูต รวจราชการ

5-13 สิงหาคม 1996
ประชาพิจารณเรือ่ งมาตรการการปฏิรปู ทีไ่ ดรบั การเสนอแนะ
20 สิงหาคม 1996
นําเสนอรายงานฉบับที่ 4 “การปฏิรูปการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 (III)”
ตอประธานาธิบดี
9 ตุลาคม 1996
แตงตัง้ คณะกรรมการวิสามัญวาดวยหนาทีพ่ ลเมืองศึกษา
11 ตุลาคม 1996
รวมประชุมกับกลุม อธิการบดีของมหาวิทยาลัยทองถิน่
15 ตุลาคม 1996
รวมประชุมกับกลุม ผูอ ํานวยการวิทยาลัยเทคนิค

30 ตุลาคม 1996
รวมประชุมกับกลุมอธิการบดีวิทยาลัยครู
27 พฤศจิกายน 1996
ประชาพิจารณเรือ่ งการปรับปรุงหนาทีพ่ ลเมืองศึกษา
4 ธันวาคม 1996
ประชาพิจารณเรือ่ ง การปฏิรปู การศึกษาปฐมวัย
26 กุมภาพันธ 1997
รวมประชุมปรึกษาหารือกับผูต รวจราชการ
28 กุมภาพันธ 1997
รวมประชุมปรึกษาหารือกับประธานคนปจจุบนั และคนกอน ๆ ของสมาคม
ศึกษาศาสตรของเกาหลี
21-28 มีนาคม 1997
ประชาพิจารณเรือ่ งมาตรการการปฏิรปู ทีไ่ ดรบั การเสนอแนะ
2 มิถนุ ายน 1997
นําเสนอรายงานฉบับที่ 5 “การปฏิรูปการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 (IV)”
ตอประธานาธิบดี

มกราคม 1998
จัดตีพิมพสมุดปกขาว “การปฏิรปู การศึกษาในเกาหลี”
V. สมาชิกในคณะกรรมาธิการฯ
1. รายนามคณะกรรมาธิการฯ ชุดแรก
กรรมาธิการ
ชื่อ
Seok-Hee Rhee (ประธาน)
Yoon-Tae Kim (รองประธาน)
Myung-Hyun Lee (กรรมาธิการสามัญ)
Moo-ki Bai
Woong-Kyu Cho
Chin-Wee Chung

Tae-Pyo Hong
Choon-Kang Kim

( 1994-1996 )
ตําแหนงในชวงทีอ่ ยูใ นวาระ
ประธานมูลนิธแิ ดวู
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย Sogang
ศาสตราจารยสาขาปรัชญา
มหาวิทยาลัยแหงชาติกรุงโซล
ศาสตราจารยสาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติกรุงโซล
ศาสตราจารยสาขาตางประเทศ
ศึกษา มหาวิทยาลัย Keimyang
รองอธิการบดีและศาสตราจารย
สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
Yonsei
อดีตผูตรวจราชการ สํานักงานการ
ศึกษาจังหวัด Chumbuk
หนึง่ ในประธานสภาการปฏิรปู
และฟน ฟูการศึกษาแหงชาติ

Dong-Jin Kim
Shinil Kim
Sook-Il Kwun
Byong-Sun Kwak

Dae-Keun Lee
In-ho Lee
Kang-Hynk Lee

Ki-Jun Lee

Kwang-Hun Lee
Kyn-Beum Lee

นายกสมาคมการศึกษาเทคนิค
ของเกาหลี
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติกรุงโซล
ศาสตราจารยสาขาฟสิกส
มหาวิทยาลัยแหงชาติกรุงโซล
หัวหนาศูนยวจิ ยั คอมพิวเตอร
ศึกษา สถาบันพัฒนาการศึกษา
ของเกาหลี (KEDI)
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติกรุงโซล
ศาสตราจารยสาขาประวัติศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติกรุงโซล
ศาสตราจารยสาขากฏหมาย
มหาวิทยาลัยตางประเทศศึกษา
Hankuk
ศาสตราจารยสาขาวิศวกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติกรุง
โซล
บรรณาธิการใหญ หนังสือพิมพ
The Kyunghyang Shinmun
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
Koje

Sang-Sun Lee
Young-Hee Lee
Nak-Hwan Paik
Se-Il Park

Yong-Sang Park
Il-Chul Shin
ผูเชี่ยวชาญ
ชื่อ
Chung-Ok Choi
Tae-Yong Chung
Choong-Youl Kang

In-Soo Kang

รองผูอ ํานวยการโรงเรียนประถม
ศึกษา Sungnam Dong
คณบดีคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัย Inha
อธิการบดีมหาวิทยาลัย Inje
ศาสตราจารยสาขากฏหมายและ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแหง
ชาติกรุงโซล
รองประธานบริษทั Namhung
Trading
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกาหลี
ตําแหนงในชวงทีอ่ ยูใ นวาระ
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย Kyonggi
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
Daechun
ศาสตราจารยสาขาการประถม
ศึกษา มหาวิทยาลัยฝกหัดครู
แหงเกาหลี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัย Suwon

Moo-Seop Kang
Jae-Woong Kim
Ching-Chan Lee
Ju-Ho Lee
Chun-Soon Lim
Ki-Chang Song
Chung-Wha Suh
Kun-Young Yun
Min-Hee Kim

หัวหนาสถาบันพัฒนาการศึกษา
เกาหลี
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยเปด
แหงชาติเกาหลี
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติ Kangwon
ผูท รงคุณวุฒิ ผูช ว ยนักวิจยั
สถาบันพัฒนาเกาหลี (KDI)
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย Sejong
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย In-Je
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย Hong-IK
ศาสตราจารยสาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัย Yonsei
นักวิจยั ผูช ว ย

2. รายนามคณะกรรมาธิการฯ ชุดที่ 2 ( 1996-1998 )
กรรมาธิการ
ชื่อ
ตําแหนงในชวงทีอ่ ยูใ นวาระ
Chong-Suh Kim (ประธาน)
อดีตประธาน มหาวิทยาลัยสตรี
Duksung

Duk-Choong Kim (รองประธาน)
Yong-lin Moon (กรรมาธิการสามัญ)
In-Suk Cha
Oh-Hyun Chang
Dal-Gon Choi
Song-Wha Choi
Han-Sun Choi
Pung-Ja Chun

Jay-Young Chung
Jae-Won Do
Sang-Kook Han

อธิการบดีมหาวิทยาลัย Aju
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติกรุงโซล
ศาสตราจารยสาขาปรัชญา
มหาวิทยาลัยแหงชาติกรุงโซล
ศาสตราจารยสาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัย Dongkuk
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
Yungjin
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแหง
ชาติกรุงโซล
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแหง
ชาติ Chunnam
หนึ่งในนายกสมาคมผูปกครอง
เพือ่ บรรจุการเรียนรูเ ชิง
มนุษยศาสตร
ศาสตราจารยสาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัย Sungkyunkwan
อาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย Geochang
อาจารยใหญโรงเรียนพาณิชยการ
สตรี กรุงโซล

Zen-Sang Han
Byung-Doo Huh
Un-Na Huh

Gong-Bin Im
Sung-Min Joo
Kwi-Nynn Kim
Nam-Jung Kim
Myung-Han Kim

Mun-Bin Kim
Byung-Kook Kim

ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย Yonsei
อาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย Soongmoon กรุงโซล
ศาสตราจารยสาขาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัย
Hanyang
อาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน Younghoon กรุงโซล
อุปนายกสมาคมการศึกษาชุมชน
ของเกาหลี
อาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายสตรี Changmoon
อาจารยใหญโรงเรียนประถม
ศึกษา Donghae Choong-ang
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติ
Kyungbuk
ผูอํานวยการกองการฝกหัดครู
ศูนยการฝกหัดครูกรุงโซล
ศาสตราจารยสาขานิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัย Wonkwang

Soo-Kon Kim
Si-Im Kim
Shin-Il Kim
Young-Chool Kim
Cha-Shik Kim
Hyun-Jae Kim
Yonng-Bin Kwon
Don-Hee-Lee
Sung-Jin Lee
Yeong-Choon Lee
Yong-Teh Lee

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
Kyungee
ผูดูแลผลประโยชนสมาคมแมบาน
เกาหลี
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติกรุงโซล
อาจารยโรงเรียนประถมศึกษา
Chamwon กรุงโซล
ผูอํานวยการกองการศึกษา เขต
การศึกษา Hapchun
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยศึกษา
ศาสตรแหงชาติ Inchon
ผูเ ขียนบทนําหนังสือพิมพ The
Joong Ang Ilbo
ประธานสถาบันพัฒนาการศึกษา
ของเกาหลี
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติกรุงโซล
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยศึกษา
ศาสตรแหงชาติกรุงโซล
นายกสมาคมอุตสาหกรรมสาร
สนเทศเกาหลี

Haeng-Won Lee
Hye-Jin Lee
Sang-Ju Moon
Seong-Sook Oh
Do-Soon Park
Ung-Suh Park
Won-Young Rhee
Ja Song
Seung-Ok Suh
Nak-In Sung
Jong-Ok Woo
Bong-Yong Yoon

ผูเ ขียนบทนําขาวหนังสือพิมพ
Hankook lIbo
อาจารยโรงเรียนประถมศึกษา
Chungju Hungduk
นายกสมาคมสรางความเขาใจอัน
ดีทางดานวัฒนธรรมนานาชาติ
นายกสมาคมผูป กครองเพือ่ การ
เรียนรูท แ่ี ทจริง
ประธานคณะกรรมการประเมิน
ผลการศึกษาแหงชาติ
ประธานสถาบันวิจยั เศรษฐกิจ
Samsung
ศาสตราจารยสาขาการศึกษา
มหาวิทยาลัย Choonang
อธิการบดีมหาวิทยาลัย Myungji
อาจารยใหญโรงเรียนประถม
ศึกษา Kadong กรุงโซล
ศาสตราจารยสาขากฏหมาย
มหาวิทยาลัย Youngnam
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการฝกหัด
ครูเกาหลี
ศาสตราจารยสาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัย Hongik

Yong-Ah Yoon

ผูเชี่ยวชาญ
ชื่อ
Tae-Joong Gahng

Kyn-Won Jhong
Jean-Gon Jung
Tae-Wan Kim
Jong-Man Lee

Nam-Bong Lee
Myung-Ho Lee
Ching-Chan Lee

อาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ตน Shinbangkak กรุงโซล

ตําแหนงในชวงทีอ่ ยูใ นวาระ
ผูท รงคุณวุฒิ ผูช ว ยงานวิจยั สม
ทบ สถาบันพัฒนาการศึกษา
เกาหลี
ผูต รวจโรงเรียน ศูนยการฝกหัดครู
กรุงโซล
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย Hanyang
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย Kyemyung
ศาสตราจารยสาขาการศึกษา
ปฐมวัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสตรี
Kyungin
อาจารยโรงเรียนประถมศึกษา
Yunmoo
อาจารยโรงเรียนกรีฑากรุงโซล
ศาสตราจารยสาขาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยแหงชาติ Kangwon

Jung Na
Sung-Joon Paik
Koog-Hyang Ro
Min-Hee Shin
Byeong-Gil Sohn

Ki-Ok Sung
Yeo-Kak Yun
In-Sim Park
Yun-Jeong Kwak

ผูท รงคุณวุฒิ ผูช ว ยงานวิจยั
ศูนยพฒ
ั นาการศึกษาเกาหลี
ผูท รงคุณวุฒิ ผูช ว ยงานวิจยั
สถาบันพัฒนาการศึกษาเกาหลี
อาจารยมหาวิทยาลัย Kyunghee
อาจารยมหาวิทยาลัยแหงชาติ
Kangwon
ผูท รงคุณวุฒิ ผูช ว ยงานวิจยั สมทบ
ศูนยสอ่ื ประสมเพือ่ การศึกษาของ
เกาหลี
ผูเ ชีย่ วชาญหลักสูตรการประถม
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อาจารยมหาวิทยาลัยแหงชาติกรุง
โซล
นักวิจยั ผูช ว ย
นักวิจยั ผูช ว ย

ดร.รุง แกวแดง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
นางศรีนอ ย โพวาทอง
ทีป่ รึกษาดานตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ดร.สิรพิ ร บุญญานันต
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ผูพิจารณารายงาน นางศรีนอ ย โพวาทอง
ผูแปล
นางสาวพิศวาส ปทุมุตตรังษี
บรรณาธิการ
นางสุรางค โพธิพ์ ฤกษาวงศ
ผูประสานงาน
นางสาวสายวรุณ บุญคง
นางสาววิภสั รินทร ประพันธสิริ
ทีป่ รึกษา

ศิลปกรรม

นายรวิช ตาแกว

จัดพิมพเผยแพร

สํานักพัฒนาระบบการศึกษาและวางแผนมหภาค
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ 10300
โทร. 668-7123 ตอ 2431, 2433
โทรสาร 243-2787
E-mail : onec@onec.go.th.
Web Site : http://www.once.go.th

“… นานาประเทศตระหนักดีวาการใหการศึกษาอยางเหมาะสมกับพลเมือง
ของตนคือหนทางเดียวที่จะทําใหประเทศชาติสามารถรับมือกับปญหาทาทาย
ทั้งหลายในศตวรรษที่ 21 ไดสําเร็จ การที่จะดํารงตนใหอยูรอดไดในกระแส
โลกาภิวัฒนและยุคสารสนเทศที่กําลังจะมาถึงนัน้ เราจําเปนตองพัฒนาระบบ
การศึกษาใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเพื่อสราง
ทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถในดานการแขงขัน ดวยเหตุนี้การปฎิรูปการ
ศึกษาจึงเปนภารกิจของชาติทจ่ี ะพึงละเลยไมไดโดยเด็ดขาด”
ชง-ซูห คิม
ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดี
สาธารณรัฐเกาหลี

