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การปฏิรูปการศึกษาหรือการจัดการศึกษาต้อง
พิจารณาจากโจทย์ใหญ่ คือ การที่ประเทศไทยก�าลัง
ก้าวสู่สังคมขนาดใหญ่ ทั้งในระดับภูมิภาคและสังคมโลก  
ซึ่งมีเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป รวมทั้ง
ประเทศใหญ่ๆ ของเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุน เป็นแกนน�า 
แต่จากการที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก กลุ่มประเทศ
ดังกล่าวต่างได้รับผลกระทบ เกิดการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้บางประเทศเช่นจีนที่มีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่เร็วมาก ก็ยังมีการชะลอตัวลงทาง
เศรษฐกิจ ในสภาพอย่างนี้มีความจ�าเป็นที่ประเทศไทย
ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพื่อท่ีจะสามารถอยู่รอดในสภาวการณ์ปจจุบันและ
ในอนาคตต่อไป 
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ประกอบกับในภูมิภาคนี้จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
มีความพยายามที่จะเช่ือมโยงกันของประเทศในอาเซียนกับนอกภูมิภาคอาเซียน  
จึงมีความจ�าเป็นต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่ส�าคัญของประเทศ ทั้งด้าน
การคมนาคม การสื่อสาร ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนและก�าลังเร่งด�าเนินการ
ในด้านนี้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่ส�าคัญมากและขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาคน เพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ส�าคัญ
ของการจัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 

การศึกษาต้องเดินหน้าสู่การสร้าง การพัฒนา เตรียมความพร้อมให้
สอดคล้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑ อันเป็นผลจาก
การปฏิวัติด้านดิจิทัล (Digital Revolution) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ท�าให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกัน
ได้อย่างรวดเร็ว จ�าเป็นต้องสร้างและพฒันาให้คนเป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมคีวามสามารถ 
มีทักษะ ความถนัด ความช�านาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศ
สู่การเป็นประเทศพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น 

จากผลการประเมินการจัดอันดับโดย IMD พบว่า ในป ค.ศ. ๒๐๑๓ 
การศึกษาไทยอยู่ในอันดับที่ ๕๑ จาก ๖๐ ประเทศ ผลการประเมินการทดสอบ PISA 
ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ในป ค.ศ. ๒๐๐๙ พบว่าเด็กไทย
อยู่ในอันดับที่ประมาณ ๕๐ จาก ๖๕ ประเทศ ผลการจัดอันดับ ๔๐๐ มหาวิทยาลัย
ที่ดีที่สุดในโลก โดย Times Higher Education World Rankings ป ค.ศ. ๒๐๑๒ 
- ๒๐๑๓ มีมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอยู่ในกลุ่ม ๓๕๑ - ๔๐๐ นับเป็น
สภาพจริงที่เราประสบอยู่

รฐับาลปจจบุนั จงึมนีโยบายด้านการศกึษาทีจ่ะยกระดบัคณุภาพการศกึษา 
ดงัได้แถลงต่อรฐัสภาทีจ่ะปฏริปูระบบการเรยีนรู ้ ซ่ึงรฐับาลมคีวามต้ังใจและก�าหนด
เป็นนโยบายด้านการศึกษา และได้ด�าเนินการมาเป็นล�าดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
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จากสภาพการณ์ของสังคมโลกและสังคมไทย 
จากโจทย ์ ท่ีประ เทศนี้ จะต ้องรับมือจึ งมี
ความจ�าเป็นทีจ่ะต้อง “ยกเครือ่งการศกึษาไทย” 
ให มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและ
สอดคลองกับสังคมโลกยุคใหม 

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศให้ การศึกษา
เป็นวาระแห่งชาติ	 ให้ป	 ๒๕๕๖	 เป็นปแห่ง	 “การรวมพลังยกระดับคุณภาพ
การศึกษา”	 ซึ่งหมายความว่า	 กระทรวงศึกษาธิการจะท�าตามล�าพังไม่ได้ ต้องอาศัย
พลังของสังคมทั้งมวลมาช่วยกันขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแนวนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาล และสานต่องานที่ได้ด�าเนินการไว้แล้ว 

ทั้งนี้ ได้ก�าหนด เปาหมายมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถคิด วิเคราะห 
เรียนรูไดดวยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และทักษะที่จําเปนสําหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 	

-	 ให้ผลการจัดอันดับการศึกษาไทย	ผลการทดสอบ	PISA	ของไทย	
อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น

-	 ให้สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเปลี่ยนเป็น	๕๐	:	๕๐	
-	 ให้มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกมากขึ้น	และ
-	 ให้มกีารกระจายโอกาสและเพิม่ความเสมอภาคทางการศกึษามากขึน้	
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ในส่วนของผลทดสอบ PISA และ
การปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษานั้น 
เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการสามารถ
ท�าได้เองโดยตรง โดยจะตั้งคณะท�างาน
ก�าหนดยุทธศาสตร์ และกระบวนการในการท�างานให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ฝายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันด�าเนินการ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมี
เปาหมาย 

ทั้งนี้ จะเนนการสงเสริมใหภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพเขามามีสวนรวม
มากขึ้น ทั้งในการรับผิดชอบรวมจัดและสนับสนุนการศึกษา ในเรื่องนี้วงการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ ตองมีความเขาใจรวมกันวาการศึกษาของ
ภาคเอกชนเปนกําลังสําคัญของประเทศ  

นโยบายที่จะเร่งรัดด�าเนินการทั้ง ๘ ประการ มีดังนี้ 

๑.	 เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธเชื่อมโยงกัน	 เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถคิด	 วิเคราะห	 แก้ปญหา	 และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอน	 ให้ก้าวทัน
การเปลีย่นแปลงและสอดคล้องกบัการเรยีนรูย้คุใหม่	 การพฒันาคร	ู และการพฒันา
ระบบการทดสอบ	 การวดัและประเมนิผลทีไ่ด้มาตรฐานและเชือ่มโยงกบัหลกัสตูร
และการเรียนการสอน	และการพัฒนาผู้เรียน	

ที่ใช้ค�าว่า “ทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน”	คือ เรื่องปฏิรูปหลักสูตร 
การเรียนการสอน ซึ่งต้องมีการทดสอบประเมินผล การทดสอบประเมินผล
ต้องค�านึงถึงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ไม่ใช่การทดสอบท่ีไม่สัมพันธ์
เท่าที่ควรหรือไม่ค�านึงถึงการเรียนการสอน นอกจากการทดสอบของกระทรวง
ศึกษาธิการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติแล้ว ยังเชื่อมโยงไปถึงระบบ
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การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งใน
ปจจุบันส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในระดับ
ขั้นพ้ืนฐาน หากยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่จะท�าให้

ผู ้เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระบบ
ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ไม่ให้ความส�าคัญ  

 กับการเรียนการสอนในระดับขั้นพื้นฐาน 
เพราะเห็นความส�าคัญของการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่า จะ
พยายามปฏิรูปอย่างไร ผู้เกี่ยวข้อง
ก็ไม่ให้ความส�าคัญอยู่ดี หากยังใช้
ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
อย่างที่เป็นอยู่ 

นอกจากนี้ ที่มักจะพูดกันว่าเด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็นหรือไม่ ก็ต้องมาดูกัน
ว่าการเรียนการสอนและหลักสูตรเป็นอย่างไร จึงต้องใช้หลักสูตร การเรียนการสอน
เป็นแกนหลักเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาครู และ
การประเมินสถานศึกษาทั้งภายในและการประเมินภายนอก การประเมินวิทยฐานะ
และความก้าวหน้าของครูซึ่งต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ดังนั้น ใน ๖ เรื่อง คือ ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนการสอน 
การทดสอบ/วัดและประเมินผลผูเรียน การรับบุคคลเขาศึกษาตออุดมศึกษา 
การประเมินวิทยฐานะและความกาวหนาในวิชาชีพครู และการประเมินสถานศึกษา 
จึงตองเชื่อมโยงสัมพันธกัน และมุงไปที่คุณภาพผูเรียนและผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเปนหัวใจ
ของนโยบายนี้ โดยจะด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

- เร่งรัดและสานต่อเรื่องปฏิรูปหลักสูตรให้ก้าวหน้าและให้แล้วเสร็จ	
โดยจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมทุกระดับชั้นการศึกษา 
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-	 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปจจุบันและเพ่ือรองรับ
หลักสูตรใหม่	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ โดยจะเริ่มจาก
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และการคิด วิเคราะห์

-	 พัฒนาระบบทดสอบ	 วัดและประเมินผลทั้งภายในและภายนอก	
ให้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
มาตรฐานเทียบเคียงได้กับนานาชาติ โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระในหลักสูตรและ
การเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลให้เข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒.	 ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู	ให้มีจํานวนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ	มีความรู้	ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ปจจุบัน	รองรับหลักสูตรใหม่	และการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่	รวมทั้งพัฒนาระบบ
ประเมินวิทยฐานะครูให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน	 ดูแลระบบสวัสดิการ	
และลดปญหาท่ีบ่ันทอนขวญั	กาํลงัใจของคร	ูให้ส่งผลต่อประสทิธภิาพการเรยีน
การสอนและคุณภาพผู้เรียน	

๓.	 เร่งนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 มาใช้ในการปฏิรูป

การเรยีนรู	้สร้างมาตรฐานการเรยีนการสอนด้วยคอมพวิเตอรแบบพกพา	(แทบ็เลต็)	
และพัฒนาเนื้อหาสาระ	 พัฒนาครู	 และการวัด	 ประเมินผลที่ได้มาตรฐาน	 รวมทั้ง
เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย	

แท็บเล็ต เป็นเรื่องส�าคัญและเป็นหนึ่งในนโยบายการศึกษาของรัฐบาล  
ที่ผ่านมามีการพิจารณาว่าควรจัดแท็บเล็ตให้กับเด็กนักเรียนในช่วงชั้นใด จ�านวนเท่าไร 
มีเนื้อหาอย่างไร ซึ่งก็มีความคืบหน้าในการด�าเนินงานไปแล้ว  เรื่องนี้เห็นว่าเรื่องใหญ่
ที่ต้องเร่งพัฒนาคือ เน้ือหาสาระ ทั้งเนื้อหาสาระทั่วไปที่ควรรู้ แบบทดสอบ 
แบบฝึกหัด เทคนิค หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้กับแท็บเล็ต เพื่อที่จะท�าให้การเรียน



๗

มปีระสทิธิภาพและได้ผลดขีึน้ และเชือ่มโยงกบัการเรยีนรู้ในโลกยุคใหม่ท่ีมกีารไหลเวียน
ของข้อมูลข่าวสารอย่างไร้ขีดจ�ากัด และต้องมีการพัฒนาครูเพื่อให้เข้าใจและ
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ที่ควรเน้นให้เด็กรู้จักค้นหา 
คิด วิเคราะห์ รู้จักท�าความเข้าใจและตั้งค�าถาม เป็นต้น รวมทั้งต้องสรางมาตรฐาน
การเรียนการสอนดวยแท็บเล็ต เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการคิดหรือประดิษฐ์
แบบเรียน แบบฝึกหัด เนื้อหาสาระที่ได้มาตรฐาน เพื่อสามารถน�าไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งตรงนี้ยังขาดอยู่ และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการ 

๔.	 พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับ
สากล	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	 โดยผลักดันให้เกิดการใช้
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อมาใช้กําหนดทักษะ	 ความรู้
ความสามารถทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผูใ้ช้ ท�าให้มงีานทาํ	 มคีวามก้าวหน้า	
และได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น	 โดยไม่ขึ้นกับวุฒิการศึกษาเท่านั้น  
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ จึงเป็นกลไกที่มาก�าหนดและรับรองสมรรถนะหรือทักษะ 
ความรู้ความสามารถของก�าลังคนในสาขาอาชีพต่างๆ ว่ามีความสามารถหรือ
สมรรถนะระดับใด จะช่วยท�าให้กิจการมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด แล้วแปร
กลับมาเป็นรายได้ หรือค่าตอบแทน ส่งผลถึงเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ 
ซึ่งผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพบางประเภทที่ไม่จบปริญญาตรี อาจมีรายได้
หรือเงินเดือนสูงกว่าผู้จบปริญญาตรีอย่างมากก็ได้  ท�าให้คนต้องการมาเรียน
สายอาชีวศึกษามากขึ้น เพราะเห็นโอกาสก้าวหน้า มีรายได้สูง ตามสมรรถนะ 
ท�าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา น�าไปสู่การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
ให้สูงขึ้น

นอกจากนี้ จะพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยขยายระบบ
ทวิภาคี ร่วมมือกับภาคการผลิตและสถานประกอบการมากขึ้น รวมทั้งมีมาตรการ
จูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะทวิภาคี โดยมี
เปาหมายปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเป็น ๕๐ : ๕๐
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๕.	 ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน	
มากกว่าการขยายเชิงปรมิาณ	ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี	
โดยให้มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของไทย	 เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพ	
มาตรฐาน	 และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก	(World	Class	University)	ให้มากขึ้น	

เรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยนั้น เป็นเรื่องที่ต้องแลกเปลี่ยน
ความเห็น หาองค์ความรู้มากพอสมควร เพื่อให้เห็นพ้องต้องกัน  มหาวิทยาลัยไทย
ที่ติดอันดับในกลุ่ม ๓๕๑ - ๔๐๐ มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ส่วนมหาวิทยาลัยที่เหลือ 
จะมีคุณภาพอย่างไรไม่ค่อยมีใครทราบ แล้วจะพัฒนาการอุดมศึกษากันอย่างไร 
อย่างไรก็ตาม การที่จะรู้ว่ามหาวิทยาลัยไหนมีคุณภาพเป็นอย่างไร ทางหนึ่งคือ
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรืออีกทางหนึ่งคือเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยไทยด้วยกันเอง ด้วยกติกา เงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นสากล เพื่อให้
คนในวงการศึกษาได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นอย่างไร และมหาวิทยาลัย

เองก็จะได้ทราบว่าตัวเองเป็นอย่างไร ที่ส�าคัญคือสังคมทั้งสังคมทราบว่ามหาวิทยาลัย
เป็นอย่างไร  ไม่ใช่เกิดจากความรู้สึกหรือประสบการณ์ตรงเท่านั้น ดังนั้น นโยบาย
ที่รัฐบาลได้ก�าหนดไว้นี้มุ่งหมายให้มีกระจกให้มหาวิทยาลัยส่อง ให้สังคมได้ช่วยกัน
ผลกัดัน โดยต้องมีกลไกในการผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัพฒันาก้าวหน้า ในแง่นีส้งัคม
กับมหาวิทยาลัยจึงจะต้องไม่เป็นอิสระจากกัน 

๖.	 ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุน
การศึกษามากขึ้น	 สนับสนุนระบบความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษารัฐ
และเอกชน (Public Private Partnerships) ตลอดจนเปิดโอกาสให้เอกชน 
มีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร เป็นวิทยากร สนับสนุนการฝึกงาน และเรียนรู้
การท�างานจริงในสถานที่ท�างาน เช่น การอาชีวศึกษาควรให้เอกชนเข้ามาร่วม
ตลอดกระบวนการ แค่ทวิภาคีอาจไม่เพียงพอ เอกชนควรเข้ามาร่วมตั้งแต่ก�าหนด
หลักสูตร ว่าต้องการหลักสูตรหรือกระบวนการเรียนการสอนแบบใด ทั้งนี้ โดยรัฐ



๙

กํากับควบคุมเท่าที่จําเป็น	 เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน และสนับสนุนส่งเสริม 
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น  

๗.	 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ	 เพื่อให้
ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส 
และการพฒันากองทนุเงนิกูย้มืทีผ่กูกบัรายได้ในอนาคต (ICL) ให้สามารถเป็นกลไก
ในการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสและผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ 

เรื่องกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคตนั้น แม้ขณะนี้จะมีกองทุน
อยู่ในรายการงบประมาณ แต่ยังไม่ตรงกับแนวความคิดหรือเจตนารมณ์การก่อตั้ง
หรือริเริ่มกองทุนฯ การด�าเนินการในเรื่องนี้ จึงต้องอาศัยผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง
ผู้สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความรู้ ความเข้าใจและเคยร่วมด�าเนินการในเรื่องนี้
มาแต่ต้น มาร่วมกันคิดอย่างจริงจัง  

๘.	 พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ด้วยการสนับสนุน
และพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้มากขึ้น 
โดยให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย การสร้างขวัญ ก�าลังใจให้กับนักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 



๑๐

เพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายและบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ จะมีกลไกขับเคลื่อน ๕ ประการ ดังนี้ 

๑. เร่งรัดจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 ตามกฎหมายก�าหนด 
โดยสาระส�าคัญจะเป็นการเปิดโอกาสในการใช้ทรัพยากรมากขึ้น และสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 

๒. จัดตั้งสถาบันเพื่อวิจัยหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน	เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  ในเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ผ่านมานั้น มักใช้วิธีเชิญผู้เชี่ยวชาญ
มาช่วยกันด�าเนินการ เมื่อท�าเสร็จ ตีพิมพ์แล้ว ผู้เชี่ยวชาญก็หมดภาระหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปจจุบัน ที่ไม่มีองค์กรหรือกลไกที่จะท�าการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนที่จะประเมินผล
การใช้หลักสูตรว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด หลักสูตรเป็นอย่างไร ครู นักเรียน 
มีความเห็นอย่างไร หรือต่างประเทศมีการพัฒนาอย่างไร  ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตร
ของต่างประเทศนั้น จะใช้ผลจากการวิจัยในเรื่องนั้นๆ เป็นฐานในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง หลายประเทศที่ประสบความส�าเร็จด้านการศึกษา จึงมีองค์กรที่ท�าการวิจัย
และพัฒนาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง 

๓.	 สร้างความเข้มแข็งของกลไกการวัดผล	 ตรวจสอบ	 ติดตาม	
และประเมินผล	 พัฒนาให้มีตัวชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศ
ที่เทียบเคียงได้ในระดับสากล เพื่อประเมินผลส�าเร็จของระบบการศึกษาไทย
ในภาพรวม ซึ่งต้องหารือร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เป็นต้น 

๔.	 เร่งรดัให้มพีระราชบญัญตัอิดุมศกึษา	 เพือ่เป็นหลกัประกนัความเป็น
อิสระและความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา 
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๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชนสูงสุด	รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและกลไกดังกล่าวข้างต้น	
จะด�าเนินการเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

• ตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องสําคัญต่างๆ	 โดยระดม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเริ่มต้นจากคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ PISA 
ของไทย เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และก�าหนดยุทธศาสตร์ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ของไทยให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 อย่างเป็นระบบ โดยจะระดม
ความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม
นโยบาย 

นโยบายดังกล่าวท้ังหมดนี้เป็นนโยบายส�าคัญและแนวความคิดที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนของ ศธ. ช่วยกันผลักดัน การศึกษาเป็นเรื่องที่ส�าคัญ
จ�าเป็นมากของประเทศในช่วงนี้และช่วงต่อไป การพัฒนาคนเป็นเรื่องจ�าเป็นที่เรา
ไม่อาจท่ีจะละเลยได้ เราจะรวมกันทําในเรื่องที่ยากและทาทาย ทั้งหมด
เป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องอาศัยหลายฝาย แต่หากประเทศนี้จะไปรอด อยู่ในเวที
แห่งการแข่งขันยุคใหม่ได้ ต้องปฏิรูปการศึกษาให้ได้ ต้องพัฒนาคนให้ได้ ดังนั้น 
ถึงจะยากแต่ต้องพยายามช่วยกันให้ได้ และหวังว่าบุคลากรทางการศึกษาจะ
ช่วยกันคิดต่อว่าจะท�าให้ส�าเร็จได้อย่างไร ยินดีรับฟงความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพื่อน�ามาปรับปรุงและพิจารณาร่วมกัน 

หวังว่าทุกท่านจะมีความพร้อมในการท�างานเรื่องยาก ซึ่งต้องอาศัย
ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจในสังคมร่วมกันผลักดัน รวมกันยกเคร่ืองการศึกษาไทย
ใหมีคุณภาพ รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยตอไป 
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เปาหมาย -	คุณภาพผู้เรียนเทียบเท่าระดับนานาชาติ	(PISA ,	IMD ,	World	Class	University	)

จาก	 -	 ก้าวไม่ทันโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

 -	 ผลสัมฤทธิ์  (IMD,	PISA,	Times	Higher	Education	World	Rankings,	O-NET)

	 -	 ผลิตกําลังคนไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

สู่การกําหนดนโยบายยกระดับคุณภาพผู้เรียน	:
ปรับ/พัฒนาทุกระบบให้เชื่อมโยงสัมพันธกันด้วยเปาหมายคุณภาพผู้เรียน

ปฏิรูปหลักสูตร

คุณภาพผู้เรียน
(ผลสัมฤทธิ์)

การรับบุคคล
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

การประเมินวิทยฐานะและ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

การประเมินสถานศึกษา

การทดสอบ/วัดและ
ประเมินผลผู้เรียน

ปฏิรูปการเรียนการสอน






