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ึ ษา "จาตุรนต์ ฉายแสง"
8 นโยบายการศก
ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง ร ัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ แถลงนโยบายการศึกษา พร้อมประกาศ 8 นโยบาย เพือ
( เร่งร ัดดําเนิน
การตามนโยบายร ัฐบาล และสานต่องานทีไ( ด้ดําเนินการไปแล้ว เมือ
( ว ันที( 11 กรกฎาคม 2556 ทีห
( อ
้ งประชุมราชว ัลลภ

- ยํา5 การพ ัฒนาคน เป็นโจทย์สําค ัญของการ
ปฏิรป
ู การศึกษา และยกระด ับพ ัฒนาประเทศ
รมว.ศธ.กล่าวว่า การปฏิรป
ู การศึกษาได ้
พิจารณาจากโจทย์ใหญ่ คือขณะนี,ประเทศไทย
กําลังอยูใ่ นสังคมขนาดใหญ่ ในภูมภ
ิ าคและสังคม
โลก ในขณะทีป
2 ั จจุบน
ั ได ้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ซึง2 สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป รวมทัง, ประเทศ
ใหญ่ๆ ของทวีปเอเชีย เช่น จีน ญีป
2 น
ุ่ เกิดการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แม ้บางประเทศ เช่น จีน
จะมีอต
ั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีเ2 ร็วมาก ก็ได ้
รับผลกระทบดังกล่าวทําให ้มีการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจลง ในสภาพเช่นนีจ
, งึ มีความจําเป็ นที2
ประเทศไทยต ้องเตรียมการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ เพือ
2 ทีจ
2 ะให ้
อยูร่ อดในภาวะการณ์ปัจจุบันหรือในอนาคตต่อไป
นอกจากนี,จะมีการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน
2 มโยงกันของกลุม
พร ้อมทัง, ความพยายามทีจ
2 ะเชือ
่
ประเทศอาเซียนกับนอกภูมภ
ิ าคอาเซียนอีกด ้วย
การจะสร ้างขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงจํา
เป็ นต ้องพัฒนาโครงสร ้างพืน
, ฐาน และระบบ
2 สาร ซึง2 รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนและกําลังเร่งดําเนินการในขณะนี, เพือ
Logistics ทีส
2 ําคัญของประเทศ เช่น ด ้านการคมนาคม การสือ
2 ให ้สอดคล ้องกับความจํา
เป็ นและการเพิม
2 ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่การเพิม
2 ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทีส
2 ําคัญมากและขาดไม่ได ้ คือ "การพัฒนา
คน" เพราะฉะนั น
, จึงเป็ นโจทย์ทส
ี2 ําคัญของการจัดการศึกษาและปฏิรป
ู การศึกษาของประเทศไทย
่ ารสร ้าง การพัฒนา เตรียมความพร ้อมให ้สอดคล ้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษที2 21 เป็ นผลจากการปฏิวัตด
การศึกษาต ้องเดินหน ้าสูก
ิ ้านดิจ ิ
2 สาร (ICT) ทีท
2 มโยงและสือ
2 สารถึงกันได ้อย่างรวดเร็ว
ทัล (Digital Revolution) และความก ้าวหน ้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
2 ําให ้โลกทัง, โลกเชือ
จึงจําเป็ นต ้องสร ้างและพัฒนาให ้คนเป็ นทรัพยากรมนุษย์ ทีม
2 ค
ี วามสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชํานาญพร ้อมจะขับเคลือ
2 นและยกระดับการพัฒนาประเทศ
่ ารเป็ นประเทศพัฒนาในระดับทีส
สูก
2 งู ขึน
,
- ประกาศนโยบาย "2556 ปี แห่งการรวมพล ังยกระด ับคุณภาพการศึกษา"
จากผลการประเมินการจัดอันดับโดย IMD พบว่าในปี ค.ศ.2013 การศึกษาไทยอยูใ่ นอันดับที2 51 จาก 60 ประเทศ และผลการประเมินการทดสอบ PISA ทัง,
ด ้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ในปี ค.ศ.2009 พบว่าเด็กไทยอยูใ่ นอันดับทีป
2 ระมาณ 50 จาก 65 ประเทศ ในขณะทีผ
2 ลการจัดอันดับ 400
มหาวิทยาลัยทีด
2 ท
ี ส
ี2 ด
ุ ในโลก โดย Times Higher Education World Rankings ในปี ค.ศ.2012-2013 พบว่ามีมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวทีต
2 ด
ิ อยูใ่ นกลุม
่
351-400 เป็ นสภาพทีเ2 ป็ นจริงทีเ2 ราประสบอยู่
รัฐบาลปั จจุบันมีนโยบายด ้านการศึกษาทีจ
2 ะยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึง2 ได ้แถลงไว ้ชัดเจนต่อรัฐสภา ให ้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู ้ ซึง2 หมายความว่า รัฐบาล
มีความเข ้าใจและกําหนดเป็ นนโยบายทีป
2 ฏิรป
ู การศึกษา และได ้ดําเนินการมาเป็ นลําดับ โดยนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศธ.คนล่าสุด ได ้เริม
2 ดําเนินการ
ปฏิรป
ู หลักสูตรอย่างตัง, ใจและจริงจัง แต่เมือ
2 พิจารณาจากสภาพการณ์ของสังคมโลก จากโจทย์ทป
ี2 ระเทศนีจ
, ะต ้องรับมือ ก็มค
ี วามจําเป็ นทีเ2 ราจะต ้องยกเครือ
2 ง
การศึกษาไทยให ้มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐานในระดับสากล และสอดคล ้องกับสังคมโลกยุคใหม่
ในฐานะรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะประกาศให ้ "การศึกษาเป็ นวาระแห่งชาติ" โดยกําหนดให ้ปี 2556 จากนีไ, ปเป็ น "ปี แห่งการรวมพลังยกระดับ
คุณภาพการศึกษา" ซึง2 หมายความว่า เราจะทําตามลําพังไม่ได ้ ต ้องอาศัยพลังของสังคมทัง, สังคมมาช่วยกันขับเคลือ
2 นการดําเนินงานตามแนวนโยบายด ้านการ
ศึกษาของรัฐบาล และสานต่องานทีไ2 ด ้ดําเนินการไว ้แล ้ว
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- เป้าหมายมุง
่ พ ัฒนาผูเ้ รียนให้คด
ิ วิเคราะห์ เรียนรู ้ มีคณ
ุ ล ักษณะทีพ
! งึ ประสงค์ และท ักษะทีจ
! ําเป็นสําหร ับศตวรรษที! 21
เพือ
 ให ้ปี แห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็ นผลสําเร็จ จึงขอเสนอเป้ าหมายมุง่ พัฒนาผู ้เรียนให ้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู ้ได ้ด ้วยตนเอง มี
่ ระชาคมอาเซียนในปี เดียวกัน ดังนี8
คุณลักษณะทีพ
 งึ ประสงค์และทักษะทีจ
 ําเป็ นสําหรับศตวรรษที 21 โดยภายในปี พ.ศ.2558 ซึง ไปพ ้องกับการเข ้าสูป
- ให ้ผลการจัดอันดับการศึกษาไทย ผลการทดสอบ PISA ของไทย ให ้อยูใ่ นอันดับทีด
 ข
ี น
ึ8
- ให ้สัดส่วนผู ้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเพิม
 ขึน
8 เป็ น 50 : 50
- ให ้มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกมากขึน
8
- ให ้มีการกระจายโอกาสและเพิม
 ความเสมอภาคทางการศึกษามากขึน
8
ทัง8 นี8 โดยเน ้นการส่งเสริมให ้ภาคเอกชนทีม
 ศ
ี ักยภาพเข ้ามามีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบ จัดและสนั บสนุนการศึกษามากขึน
8 คือวงการการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษาของรัฐทัง8 หมด ต ้องมีความเข ้าใจร่วมกันว่า การศึกษาของภาคเอกชนเป็ นกําลังสําคัญของประเทศ
8 นโยบายทีจ
! ะเร่งร ัดดําเนินการตามนโยบายร ัฐบาล และสานต่องานทีไ! ด้ดา
ํ เนินการไว้แล้ว
! มโยงก ัน
1. เร่งปฏิรป
ู การเรียนรูท
้ งระบบให้
ั4
ส ัมพ ันธ์เชือ
 มโยงกันทัง8 หลักสูตรและการเรียนการสอน ให ้ก ้าว
เพือ
 ให ้ผู ้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก ้ปั ญหา และเรียนรู ้ได ้ด ้วยตนเองอย่างต่อเนือง โดยปฏิรป
ู ให ้มีความเชือ
 มโยงกับ
ทันการเปลีย
 นแปลงและสอดคล ้องกับการเรียนรู ้ยุคใหม่ การพัฒนาครู และการพัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลทีไ ด ้มาตรฐานและเชือ
หลักสูตรและการเรียนการสอน และการพัฒนาผู ้เรียน
 มโยงกัน" ก็คอ
การทีใ ช ้คําว่า "ทัง8 ระบบให ้สัมพันธ์เชือ
ื เรือ
 งปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน ต ้องมีการทดสอบประเมินผล ซึง การทดสอบประเมินผลต ้องคํานึง
ั พันธ์กน
ถึงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ไม่ใช่เป็ นการทดสอบทีไ ม่สม
ั หรือไม่คํานึงถึงการเรียนการสอน นอกจากนี8 การทดสอบของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติฯ ซึง โยงไปถึงระบบการรับบุคคลเข ้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปั จจุบน
ั ยังส่งผลกระทบต่อการปฏิรป
ู การศึกษาขัน
8 พืน
8 ฐาน กล่าวคือ
หากจัดการทดสอบเหมือนทีผ
 า่ นมา จะทําให ้คนในวงการศึกษาขัน
8 พืน
8 ฐานทัง8 ระบบไม่ให ้ความสําคัญกับการปฏิรป
ู การศึกษาของตนเอง เนือ
 งจากผู ้เกีย
 วข ้อง
คือ นักเรียน ครู ผู ้ปกครอง เห็นความสําคัญของการสอบเข ้ามหาวิทยาลัยมากกว่าการเรียนในระบบ ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาจึงไม่สัมฤทธิผ
G ล
เพราะผู ้เกีย
 วข ้องดังกล่าวไม่ให ้ความสําคัญ
 มโยงกับหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินสถานศึกษา มีผู ้กล่าวว่าควรให ้เด็กคิดเป็ นวิเคราะห์
ส่วนการประเมินวิทยฐานะความก ้าวหน ้า ก็ควรจะต ้องเชือ
เป็ น แต่ในบางครัง8 ก็ยังไม่ได ้หารือร่วมกันว่าการเรียนการสอนและหลักสูตรเป็ นอย่างไร จึงต ้องใช ้หลักสูตรเป็ นแกนหลักเพือ
 มุง่ ไปทีผ
 ลสัมฤทธิข
G องผู ้เรียน และมี
ผลต่อการพัฒนาครู ประเมินวิทยฐานะและความก ้าวหน ้าในวิชาชีพครูด ้วย
ด ังนนใน
ั4
6 เรือ
! ง คือ ปฏิรป
ู หล ักสูตร ปฏิรป
ู การเรียนการสอน การทดสอบ/ว ัดและประเมินผลผูเ้ รียน การร ับบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาล ัย การ
! มโยงไปทีค
ประเมินวิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และการประเมินสถานศึกษา ต้องเชือ
! ณ
ุ ภาพผูเ้ รียนและผลส ัมฤทธิ> ซึง! เป็นห ัวใจของ
นโยบายทงหมด
ั4
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 งระบบ
การทีจ
 ะดําเนินการในเรือ
 งเหล่านีท
ั
ต้องมีแนวทางดําเนินการ ด ังนี
 วชาญและผู ้ทีเ กีย
 พัฒนา
- ต้องเร่งร ัดและสานต่อเรือ
 งปฏิรป
ู หล ักสูตรให้กา้ วหน้าและให้แล้วเสร็ จ โดยจะส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากผู ้เชีย
 วข ้องมากขึน
 เพือ
 การศึกษา
ผู ้เรียนให ้มีทักษะชีวต
ิ ทีเ หมาะสมทุกระดับชัน
- พ ัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบ ันและเพือ
 รองร ับหล ักสูตรใหม่ เพือ
 ให ้ผู ้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก ้ปั ญหา และเรียนรู ้ได ้ด ้วยตนเองอย่าง
ต่อเนือง มีผลสัมฤทธิส
2 งู ขึน
 สอดคล ้องกับการเรียนรู ้ในโลกยุคใหม่ โดยจะเริม
 จากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และการคิด
วิเคราะห์
- พ ัฒนาระบบทดสอบ ว ัดและประเมินผลทงภายในและภายนอก
ั
ให ้เป็ นเครือ
 งมือส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู ้และการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนให ้มีมาตรฐาน
 มโยงกับเนือ
เทียบเคียงได ้กับนานาชาติ โดยเชือ
 หาสาระในหลักสูตรกับการเรียนการสอน รวมทัง พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลให ้เข ้าศึกษาในสถาบันอุดม
ศึกษา ให ้สอดคล ้องกับการปฏิรป
ู การเรียนการสอนในระดับการศึกษาขัน
 พืน
 ฐาน
2. ปฏิรป
ู ระบบผลิตและพ ัฒนาครู
ให ้มีจํานวนการผลิตทีส
 อดคล ้องกับความต ้องการ มีความรู ้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปั จจุบัน รองรับหลักสูตรใหม่ และการเรียนรู ้ใน
 มโยงกับผลสัมฤทธิข
โลกยุคใหม่ รวมทัง พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครูให ้เชือ
2 องผู ้เรียน ดูแลระบบสวัสดิการ และลดปั ญหาทีบ
 น
ั ทอนขวัญ กําลังใจของครู
ให ้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนและคุณภาพผู ้เรียน
 สาร มาใช้ในการปฏิรป
3. เร่งนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
ู การเรียนรู ้
 เป็ น
สร ้างมาตรฐานการเรียนการสอนด ้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) และพัฒนาเนือ
 หาสาระ พัฒนาครู และการวัดประเมินผลทีไ ด ้มาตรฐาน รวมทัง เพือ
เครือ
 งมือให ้เกิดระบบการเรียนรู ้ตลอดชีวต
ิ ในสังคมไทย
ทัง นี แท็บเล็ตเป็ นเรือ
 งสําคัญหนึง ในนโยบายการศึกษาของรัฐบาล ทีผ
 า่ นมาเรามักจะเน ้นเฉพาะการจัดให ้เด็กได ้มีแท็บเล็ต ซึง เป็ นรายละเอียดว่าเด็กจะได ้เมือ

ิ แต่เรือ
ไร จํานวนเท่าไร คืบหน ้าไปแล ้วอย่างไร หรือมีเนือหากีร ายกีช
 น
 งใหญ่วา่ ทีจ
 ะต ้องเร่งพัฒนา คือ "เนือ
 หาสาระ" เพือ
 จะให ้มีทงั  เนือหาทีค
 วรรู ้ รูปแบบของ
แบบทดสอบ แบบฝึ กหัด เทคนิค นวัตกรรมใหม่ๆ ทีใ ห ้เด็กใช ้กับแท็บเล็ต เพือ
 ทําให ้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ได ้ผลจริง เด็กได ้รับผลทีด
 ใี นการใช ้งานดี
กว่าไม่ใช ้แท็บเล็ต ทีต
 ้องโยงไปกับการเรียนรู ้ในโลกยุคใหม่ทม
ี ข
ี ้อมูลข่าวสารไม่จํากัด ซึง หมายถึงจะต ้องมีการพัฒนาครู เพือ
 ให ้เข ้าใจการสอนทีม
 เี นือหา
สาระแบบนี เพราะในโลกยุคใหม่ เราไม่สามารถสอนแบบเดิม เช่น ให ้เด็กค ้นหาว่าคํานีแปลว่าอะไร เด็กก็ไปค ้นหาในเวลาไม่นาน ก็สามารถตอบได ้ แต่จะทํา
อย่างไรให ้การสอนทีส
 ง่ เสริมให ้เด็กได ้รู ้จักค ้นหา คิด วิเคราะห์ ทําความเข ้าใจ และสามารถตัง คําถามได ้เอง ฯลฯ ซึง เนือ
 หาทีบ
 รรจุลงในแท็บเล็ตจะต ้องมี
 วชาญบอกได ้ว่า เนือหาสาระใดจะช่วยสร ้างเด็กได ้จริง เป็ นประโยชน์จริง ไม่ใช่ใครคิดหรือประดิษฐ์แบบเรียน แบบฝึ กหัด เนือ
มาตรฐานทีผ
 ู ้เชีย
 หาสาระอะไรขึน

มาได ้ ก็บรรจุลงไปในแท็บเล็ต ซึง ตรงนีย
 ังขาดอยู่ และเป็ นเรือ
 งเร่งด่วนทีจ
 ะต ้องดําเนินการต่อไป
4. พ ัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มม
ี าตรฐานเทียบได้ก ับระด ับสากล ให้สอดคล้องก ับความต้องการของประเทศ
โดยผลักดันให ้เกิดการใช ้กรอบคุณวุฒวิ ช
ิ าชีพต ามกรอบคุณวุฒแ
ิ ห่งชาติ มาใช ้กําหนดทักษะความรู ้ความสามารถทีส
 อดคล ้องกับความต ้องการของผู ้ใช ้ ผู ้มี
งานทํา เพือ
 ให ้เกิดความก ้าวหน ้า โดยได ้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะทีเ พิม
 ขึน
 โดยไม่ขน
ึ กับวุฒก
ิ ารศึกษาทัง แบบอนุปริญญาหรือปริญญา
ความหมายคือ อาชีพนี ระดับนี มีความสามารถทางสมรรถนะมากเพียงใด อันจะช่วยทําให ้สถานประกอบการหรือกิจการต่างๆ เพิม
 ผลผลิตได ้มากน ้อยเพียงใด
และจะแปรกลับมาเป็ นรายได ้ค่าตอบแทน ทัง นีคณ
ุ วุฒวิ ช
ิ าชีพบางประเภท ผู ้ได ้รับการรับรองคุณวุฒวิ ช
ิ าชีพประเภทนีไม่จบปริญญาตรี แต่อาจจะมีรายได ้หรือ
่ ารเพิม
เงินเดือนสูงกว่าผู ้จบปริญญาตรีก็ได ้ ส่งผลถึงเส ้นทางความก ้าวหน ้าทางอาชีพและรายได ้ ซึง นํ าไปสูก
 สัดส่วนผู ้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเป็ น 50:50
และทําให ้คนต ้องการเข ้ามาเรียนสายอาชีวศึกษามากขึน
 เพราะเป็ นความก ้าวหน ้ามีรายได ้สูง มีสมรรถนะ ทัง ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ทด
ี ข
ี องการอาชีวศึกษา
ด ้วย
5. ส่งเสริมให้สถาบ ันอุดมศึกษาเร่งพ ัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยายเชิงปริมาณ
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ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยให ้มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพือ
( เป็ นแนวทางพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจัดสรร
่ ารเป็ นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ให ้มากขึน
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง/ พัฒนาสูก
/
รมว.ศธ.กล่าวว่า การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยนั น
/ เป็ นเรือ
( งทีต
( ้องแลกเปลีย
( นความเห็น หาองค์ความรู ้มากพอสมควร เพือ
( ให ้เห็นพ ้องต ้องกัน เพราะ
มหาวิทยาลัยของไทยทีต
( ด
ิ อันดับในกลุม
่ 351-400 มีเพียงแห่งเดียวเท่านัน
/ ส่วนมหาวิทยาลัยทีเ( หลือจะมีคณ
ุ ภาพอย่างไร คําตอบคือไม่คอ
่ ยมีใครทราบมากนั ก
ซึง( คําถามคือเราจะพัฒนาการอุดมศึกษาอย่างไร หากใช ้ความคิดว่าทําอะไรได ้ดีทส
ี( ด
ุ ก็ทํากันไป แต่การทีจ
( ะรู ้ว่ามหาวิทยาลัยใดสอนเป็ นอย่างไร แนวทางหนึง(
คือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แต่อก
ี แนวทางหนึง( คือควรให ้เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยด ้วยกันเอง โดยใช ้กติกาหรือเงือ
( นไขทีเ( หมาะสมและ
เป็ นสากล เพือ
( ให ้คนในวงการศึกษาได ้ทราบว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ เป็ นอย่างไร และมหาวิทยาลัยก็จะทราบว่าตัวเองเป็ นอย่างไร ประการสําคัญคือทัง/ สังคมก็จะ
ได ้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ เป็ นอย่างไรด ้วย ไม่ใช่เกิดความรู ้สึกว่าหากมาจากมหาวิทยาลัยนี/ ก็รู ้สึกจะเข ้าท่าดี แต่มาจากอีกมหาวิทยาลัยก็รู ้สึกจะไม่คอ
่ ย
เก่งด ้านนั น
/ อันนี/ถอ
ื เป็ นความรู ้สึกและประสบการณ์ตรงเท่านัน
/ ไม่ได ้อาศัยการวิเคราะห์และการประเมินทีเ( ป็ นระบบ
ดังนัน
/ สาระสําคัญของนโยบายนี/ คือ ต ้องการให ้มีกระจก เพือ
( ให ้มหาวิทยาลัยส่องตัวเอง และต ้องการให ้สังคมช่วยกันผลักดัน เพราะมหาวิทยาลัยเป็ นหน่วย
งานทีต
( ้องให ้ความเป็ นอิสระ ให ้มหาวิทยาลัยคิดเอง ไม่ใช่เป็ นการสัง( การจากรัฐมนตรี ขณะเดียวกันสังคมก็ต ้องคิดกลไกว่าจะผลักดันให ้มหาวิทยาลัยพัฒนา
ก ้าวหน ้าได ้อย่างไร ความหมายในแง่นค
ี/ อ
ื สังคมกับมหาวิทยาลัยไม่เป็ นอิสระจากกัน
#
6. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจ ัดและสน ับสนุนการศึกษามากขึน
สนับสนุนความร่วมมือแบบเป็ นหุ ้นส่วนทางการศึกษารัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ตลอดจนเปิ ดโอกาสให ้เอกชนมีสว่ นร่วมในการออกแบบ
หลักสูตร เป็ นวิทยากร สนั บสนุนการฝึ กงานและเรียนรู ้การทํางานจริงในสถานทีท
( ํางาน โดยในส่วนของการอาชีวศึกษานั น
/ การทีภ
( าคเอกชนเข ้ามาร่วมจัดการ
ศึกษาแบบทวิภาคี ก็ยังไม่เพียงพอ แต่ต ้องร่วมจัดการศึกษาตลอดกระบวนการ คือต ้องการหลักสูตรหรือกระบวนการแบบใด ต ้องมากําหนดหลักสูตรร่วมกัน
โดยรัฐมีหน ้าทีส
( นับสนุนส่งเสริมและอาศัยภาคเอกชนให ้มามีบทบาทในการจัดการศึกษาให ้มากขึน
/ โดยรัฐควรมีหน ้าทีใ( นการกํากับควบคุมเท่าทีจ
( ําเป็ นเพือ
(
รักษาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาเท่านัน
/ ไม่ควรมุง่ กํากับควบคุมหรือห ้ามเอกชน
7. เพิม
& และกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
เพือ
( ให ้ประชาชนทุกกลุม
่ อายุได ้รับบริการการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะผู ้ด ้อยโอกาส และการพัฒนากองทุนเงินกู ้ยืมทีผ
( ก
ู กับรายได ้ในอนาคต (ICL) ให ้
สามารถเป็ นกลไกในการพัฒนาคุณภาพ เพิม
( โอกาสและผลิตบัณฑิตให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของประเทศ โดยขอให ้ดําเนินการให ้เป็ นไปตามแนวคิดของ
( วชาญ ผู ้สนใจทีเ( คยดําเนินการ เข ้ามาช่วยดําเนินการอย่างจริงจัง
กองทุน ICL ตามทีไ( ด ้ก่อตัง/ หรือริเริม
( ขึน
/ มา ซึง( ต ้องอาศัยผู ้รู ้ ผู ้เชีย
8. พ ัฒนาการศึกษาในจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้
ด ้วยการสนั บสนุนและพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ให ้สอดคล ้องกับเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ และความต ้องการประชาชนใน
ท ้องถิน
( โดยให ้ความสําคัญกับความปลอดภัย การสร ้างขวัญกําลังใจให ้กับนั กเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

5 กลไกในการข ับเคลือ
& น
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เพือ
 ให ้บรรลุผลตามนโยบาย และบรรลุผลตามเป้ าหมายทีก
 ําหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีกลไกขับเคลือ
 น 5 ประการ ดังนี*
1. เร่งร ัดจ ัดตงสถาบ
ั
ันเทคโนโลยีเพือ
 การศึกษา ตามกฎหมายกําหนด ซึง นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศธ.คนล่าสุด ได ้ดําเนินการใกล ้จะเสร็จแล ้ว
กฎหมายดังกล่าวเพือ
 เปิ ดโอกาสในการใช ้ทรัพยากรให ้มากขึน
* และประการสําคัญคือ จะทําให ้เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึน
*
2. จ ัดตงสถาบ
ั
ันเพือ
 วิจ ัยหล ักสูตรและพ ัฒนาการเรียนการสอน เพือ
 พัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรมการเรียนการสอนให ้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน การจัดทํา
 วชาญมาช่วยกัน
หลักสูตรซึง มีการปรับปรุงเป็ นระยะมาตัง* แต่ปี พ.ศ.2551 ทัง* นี*เรือ
 งสําคัญของการศึกษาประเทศไทยเกีย
 วกับหลักสูตรก็คอ
ื เราใช ้วิธเี ชิญผู ้เชีย
 วชาญก็จะแยกย ้ายไปทําหน ้าทีข
จัดทํา เมือ
 จัดทําเสร็จแล ้วก็ตพ
ี ม
ิ พ์ จากนั น
* ผู ้เชีย
 องตนเอง และอาจจะนัดพบกันอีกครัง* ในอีก 5-6 ปี แต่สงิ ทีข
 าดไปก็คอ
ื ควรมี
ั เจน มีการประเมินได ้ว่าองค์กรต่างๆ ทํางานก ้าวหน ้าไป
องค์กรหรือกลไกทีจ
 ะทําการวิจัยพัฒนาเรือ
 งหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนือง มีเจ ้าภาพทีช
 ด
แล ้วอย่างไร หลักสูตรเป็ นอย่างไร ครูนักเรียนมีความเห็นอย่างไร เมือ
 เปรียบเทียบกับการจัดทําหลักสูตรของต่างประเทศ จึงพบว่าหลักสูตรเล่มหนึง มีขนาดเล็ก
* นีค
แต่อ ้างผลการวิจัยเต็มไปหมดทุกหน ้าว่าเหตุใดจึงบอกว่าเด็กชัน
* วรเรียนอะไร และในหลายประเทศทีป
 ระสบความสําเร็จ ก็มอ
ี งค์กรทีด
 ําเนินการเรือ
 งนี*อย่าง
 วชาญ ซึง บางครัง* ก็หลงลืม ไม่ได ้ติดตามการศึกษา จึงมีความจําเป็ นทีจ
ต่อเนือง โดยไม่ใช่วธิ เี ชิญผู ้เชีย
 ะต ้องจัดตัง* สถาบันเพือ
 วิจัยหลักสูตรและพัฒนาการ
เรียนการสอน
3. สร้างความเข็ มแข็ งของกลไกการว ัดผล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล พัฒนาให ้มีตัวชีว* ัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศทีเ ทียบ
เคียงได ้ในระดับสากล เพือ
 ประเมินผลสําเร็จของระบบการศึกษาไทยในภาพรวม ซึง ศธ.ต ้องหารือกับองค์กรต่างๆ เช่น สทศ. สมศ. เพือ
 ทีจ
 ะทํางานร่วมกัน
4. เร่งร ัดให้มพ
ี ระราชบ ัญญ ัติอด
ุ มศึกษา เพือ
 เป็ นหลักประกันความเป็ นอิสระและความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา
5. เพิม
 ประสิทธิภาพการบริหารจ ัดการและใช้ทร ัพยากรให้เกิดประโยชน์สง
ู สุด เพิม
 ประสิทธิภาพของหน่วยงาน องค์กร และกลไกทีเ กีย
 วข ้อง
2 แนวทางบริหารจ ัดการ
ในการบริหารงานให ้เป็ นไปตามนโยบายและกลไกดังกล่าวข ้างต ้น จะดําเนินการเป็ น 2 ส่วน ดังนี*
1. ตงคณะกรรมการหรื
ั
อคณะทํางานเพือ
 ข ับเคลือ
 นเรือ
 งสําค ัญต่างๆ เช่น ผลการทดสอบ PISA ของไทย เมือ
 ได ้ตัง* เป้ าหมายให ้ผลการจัดอันดับการ
ศึกษาไทยอยูใ่ นอันดับทีด
 ข
ี น
ึ* ก็จะตัง* คณะทํางานขึน
* มาเพือ
 ผลักดันเรือ
 งนี*อย่างจริงจังและต่อเนือ
 ง โดยระดมผู ้ทีเ กีย
 วข ้องและภาคส่วนต่างๆ เข ้ามาร่วมขับ
เคลือ
 นอย่างเป็ นรูปธรรม โดยเริม
 ต ้นจากคณะกรรมการเพือ
 ยกระดับผลสัมฤทธิจD ากการทดสอบ PISA
2. จ ัดประชุมปฏิบ ัติการ (workshop) อย่างเป็นระบบ โดยจะระดมความคิดและการมีสว่ นร่วมจากผู ้เกีย
 วข ้อง เพือ
 ขับเคลือ
 นให ้เป็ นไปตามนโยบาย

ภาพ สถาพร ถาวรสุข
ต้องอาศ ัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ ศธ. และทงส
ั ังคม
รมว.ศธ.กล่าวด ้วยว่า ทัง* หมดนี*เป็ นนโยบายสําคัญและแนวความคิดทีจ
 ะอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนของ ศธ. เพราะการศึกษาเป็ นเรือ
 งทีส
 าํ คัญจําเป็ นมาก
ของประเทศในช่วงนี*และช่วงต่อไป การพัฒนาคนเป็ นเรือ
 งจําเป็ นทีเ ราไม่อาจทีจ
 ะละเลยได ้ เราจะร่วมกันทําในเรือ
 งทีย
 ากและท ้าทาย คือทีพ
 ด
ู มาทัง* หมดเป็ น
เรือ
 งทีย
 ากมาก ต ้องอาศัยหลายฝ่ าย แต่หากประเทศนี*จะไปรอด จะอยูใ่ นเวทีแห่งการแข่งขันยุคใหม่ได ้ เราต ้องปฏิรป
ู การศึกษาให ้ได ้ ต ้องพัฒนาคนให ้ได ้ ดัง
นั น
* แม ้จะยาก แต่ต ้องพยายามช่วยกันให ้ได ้ และหวังว่าทัง* บุคลากรของการศึกษาจะช่วยกันคิดต่อว่าเราจะทํากันอย่างไร รวมทัง* เสนอความเห็น เสนอขอให ้
แก ้ไขปรับปรุงเพิม
 เติม ก็ยน
ิ ดีทจ
ี ะรับมาพิจารณาร่วมกัน หวังว่าทุกท่านมีความพร ้อมทีจ
 ะทํางานในเรือ
 งยากและอาศัยผู ้เกีย
 วข ้อง ผู ้สนใจในสังคมทัง* สังคม เพือ

ร่วมกันยกเครือ
 งการศึกษาไทยให ้มีคณ
ุ ภาพ รวมพลังในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยต่อไป
 มวลชน กรณีการแก ้ปั ญหาการทุจริตคอรัปชันด ้วยว่า "ถือเป็ นนโยบายสําคัญของรัฐบาลทีไ ด ้กําชับให ้ทุกหน่วยงานทํางานด ้วย
รมว.ศธ.ได ้ตอบคําถามของสือ
ความสุจริตโปร่งใส กรณีทเี กิดการทุจริตขึน
* แล ้ว ก็จะดําเนินการอย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา เพือ
 หาคนทําผิดมาลงโทษและป้ องกันไม่ให ้เกิดขึน
* อีก ตัง* แต่การ
ทํางาน การบริหารงาน รวมไปถึงการแต่งตัง* โยกย ้าย ทุกอย่างต ้องเป็ นไปอย่างสุจริต และขอแจ้งไว้ดว้ ยว่า หากมีใครแอบอ้างถึงตน ซึง ตนไม่มน
ี โย
บายมอบใครไป หรือว่ามีใครไปแอบอ้างไม่วา่ จะเป็นเรือ
 งทีด
 ห
ี รือเรือ
 งไม่ดก
ี ็ ตาม หากท่านสงส ัยก็ให้มาแจ้งก ับตนไว้กอ
่ น หลักการทํางานในเรือ
 งนี*
คือต ้องใช ้หลักความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเทีย
 งธรรมประกอบกัน
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อย่างไรก็ ตาม การดําเนินการเกีย
 วก ับการทุจริต จะใช้นโยบายเข้าไปมากน ักไม่ได้ แม้นโยบายจะต้องทําตรงไปตรงมา แต่จะไปถึงขนกํ
ั$ าหนด
ํ ค ัญแน่นอนคือทุกเรือ
ระยะเวลา ก็ จะกลายเป็นการใช้ดล
ุ ยพินจ
ิ ของฝ่ายการเมืองเข้าไปกําหนด แต่ทส
ี า
 งต้องไม่ลม
้ มวย ด ังนนการจะไปบอกว่
ั$
า
เรือ
 งนนต้
ั$ องเสร็ จเมือ
 นน
ั$ เมือ
 นี$ หากผูเ้ กีย
 วข้องบอกว่าต้องมีการสืบสวนสอบสวนและหาหล ักฐานอีกมากมาย ก็ จะกลายเป็นไปเร่งร ัด อาจจะเสีย
หายอีกแบบหนึง อย่างไรก็ ตามจะทําให้มป
ี ระสิทธิภาพ ได้ผลจริง และมีความเทีย
 งธรรม"
นวร ัตน์ รามสูต
บ ัลล ังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
11/7/2556
ข่าวที 212/2556

ปิ ดหน ้าต่างนี

http://www.moe-news.net/index2.php?option=com_content&task=view&id=3162&po...

26/7/2556

