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บทที่ 2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
  การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา และ
ผลกระทบที่มีตอครู  ผูวิจัยไดประมวลจากการศึกษา เอกสาร และงานวิจัย โดยมีสาระสําคัญซ่ึง
ผูวิจัยจะขอนําเสนอเปนลําดับดังนี้ 
 1.  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.1  ความหมาย  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.2  แนวคิด การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.3  นโยบาย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.4  หลักการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.5  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน 
 2.  การปฏิรูปการศึกษา 
  2.1  ความหมายการปฏิรูปการศึกษา 
  2.2  ความเปนมาของการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย 
   2.2.1  สาเหตุการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน 
   2.2.2  จุดมุงหมายการปฏิรูปการศึกษา 
   2.2.3  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
   2.2.4  หลักการการปฏิรูปการศึกษา 
   2.2.5  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 3.  การปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.1  กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.2  แผนยุทธศาสตรการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.3  เปาหมายการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.4  การดําเนินการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.5  คุณสมบัติของครูที่พึงประสงคตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 4.  หนาที่ และความรับผิดชอบของครูตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  4.1  หนาที่ และความรับผิดชอบ 
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  4.2  จรรยาบรรณครู 
  4.3  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
 5.  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต3 
 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 1.  ความหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการศึกษาเบื้องตนสําหรับประชาชนทุกคนจึงมีความสําคัญ
ยิ่งกับทุกประเทศ ตามความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีผูใหนิยามไวมากมาย ดังนี้ 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานในสหรัฐอเมริกาหมายถึง การสอนใหมีทักษะการสื่อสาร คิด
คํานวณ และเขาสังคมเพื่อใหบุคคลสามารถอานออกเขียนได คิดคํานวณเปน สามารถคนควาหา
ความรูตอไปได รูจักโลกแหงการงาน หนวยสวัสดิการสังคม ทํางานกับนายจางได รูจักการบริโภค
ที่เหมาะสม รูจักการปรับปรุงสุขภาพ (Cartwright, 1970, p. 407) 
  องคการยูเนสโก ซ่ึงเปนศูนยรวมของนานาชาติในดานการศึกษา ไดใหคํานิยาม
การศึกษาขั้นพื้นฐานไววา เปนการศึกษาสําหรับคนทุกเพศทุกวัยใหมีโอกาสไดเรียนความรูทั่วไปที่
เปนประโยชนแกชีวิต ปลูกฝงใหเกิดการอยากเรียนอยากรู มีทักษะในการเรียนดวยตนเอง รูจักถาม 
สังเกต วิเคราะห ตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งของชุมชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 
(Edgar Faure, 1972, p.162) 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึง  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีระยะเวลาไมนอย
กวา 12  ป (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542  ฉบับปรับปรุง,  2545, หนา 2) 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการจัดประสบการณดานความรู ความสามารถ ทักษะ  
และคุณคาที่จําเปนตอชีวิต ไดแก ความรู ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร ทั้งดานการพูด 
การเขียน การคิดคํานวณ ดานการวิเคราะหดวยเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร ตลอดจนมีความรูในศาสตร
สาขาตางๆ ที่จะใชในการดํารงชีวิต  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 15-16) 
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง การศึกษาเบื้องตน  เพื่อเตรียมคนใหมีความรู  
ความสามารถที่จะเขาสูสังคมไดอยางดี  เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือเพื่อการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมท้ังการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาเพื่อเปนการศึกษาภาคบังคับ รวมถึงการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ปจจุบัน  ซ่ึงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนสวนใหญมีวิวัฒนาการมาจากการศึกษาแบบดั้งเดิม
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กอนระบบโรงเรียน สูการศึกษาประชาบาล  จนมาเปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน  
(ศิริกาญจน  โกสุมภ, 2542, หนา 38-39) 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนสิทธิทางการศึกษา  ซ่ึงนับเปนครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญฉบับ
พุทธศักราช 2540 ระบุสิทธิทางการศึกษาของคนไทยวา ตองไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป โดย
รัฐจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย นอกจากนี้ยังจะสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและเอกชนเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย ซ่ึงจะทําใหขยายโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12  ป ใหมีความเปนไปไดสูงยิ่งขึ้น  (รุง  แกวแดง, 2540, หนา 23) 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการศึกษาแบบในระบบ ซ่ึงจัดไมนอยกวา 12 ป กอน
ระดับอุดมศึกษา แบงออกเปน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน และศูนยการเรียน การบริหารงาน
ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษา 4 ดาน คือ ดาน
การบริหารทั่วไป  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  และดานบุคลากร มีคณะกรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  มีอํานาจหนาที่ในการดูแลและสงเสริมสถานศึกษา  ในดานนโยบายและแผนงานวิชาการ  
งบประมาณ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตน สวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจ
หนาที่ในการวิเคราะห จัดทํานโยบาย  และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ขอจัดตั้ง
งบประมาณ พัฒนาหลักสูตรรวมกับผูทรงคุณวุฒิ จัดระบบประกันคุณภาพ และสรางความสัมพันธ
กับชุมชน  เปนตน  มีสํานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งทําหนาที่รวบรวมขอมูลจัดทํา
สารสนเทศ  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และจัดทําขอเสนอ นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใหสอดคลองกับนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้ง และจัดสรรทรัพยากร งบประมาณเงินอุดหนุน สําหรับเขตพื้นที่
การศึกษา  และสถานศึกษา วิเคราะห จัดทําและพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง ติดตาม ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอแนวทางประสานบุคคลองคกรที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ตลอดจนการดําเนินงานของเลขานุการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย (สํานักงานคณะ
กรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 4) 
  กลาวโดยสรุป  คือ  การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการศึกษาในระบบ ซ่ึงจัดไมนอยกวา  
12  ป  กอนระดับอุดมศึกษา เปนการจัดประสบการณดานความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณคาที่
จําเปนตอชีวิต  การบริหารงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 4 ดาน คือ ดานการ
บริหารทั่วไป  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ และดานบุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีอํานาจหนาที่ในการดูแลและสงเสริมสถานศึกษา  ในดานนโยบาย  แผนงานวิชาการ  
งบประมาณ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจหนาที่
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ในการวิเคราะห  จัดทํานโยบาย  และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาขอจัดตั้งงบประมาณ  
พัฒนาหลักสูตร  จัดระบบประกันคุณภาพ  และสรางความสัมพันธกับชุมชน  มีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทําหนาที่รวบรวมขอมูลจัดทําสารสนเทศ  จัดทําหลักสูตร
แกนกลางและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.  แนวคิดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  แนวคิดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนํามาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดํารัสองคสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีรูจัก
ประมาณอยางมีเหตุผลมีความรอบรูเทาทันโลกเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต (แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2545-2559, หนา 1-5) 
  ปรัชญาตามแนวพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมุงเนนใหเกิด
บูรณาการแบบองครวมที่ยึด”คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา  และพัฒนาอยางมี”ดุลยภาพ” ทั้ง
ดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และส่ิงแวดลอม  เพื่อใหคนไทยในสังคมมีความสุขถวนหนา  
พึ่งตนเอง  และกาวทันโลก  โดยยังรักษาเอกลักษณของความเปนไทย  มีคานิยมรวมตอการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด  เจตคติ  และกระบวนการทํางานใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารและการจัดการประเทศที่มุงสูประสิทธิภาพ  คุณภาพ  รูเทาทันและกาวทันโลก  สามารถ
เลือกใชความรูและเทคโนโลยีไดอยางคุมคาเหมาะสม  มีระบบคุมกันที่ดี  และมีความยืดหยุนพรอม
กับการเปลี่ยนแปลงควบคูไปกับการมีคุณธรรมและความซื่อสัตย  สุจริต  หลักการแหงกรอบ
แนวคิดนี้จะเปนแผนบูรณาการซึ่งมีการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  สัมพันธและ
เชื่อมโยงเปนกระบวนการ  โดยรวมทั้งหมดมีความพอเหมาะ  พอดี  และมีดุลยภาพ 
  การพัฒนาที่เปนบูรณาการ  จะตองมุงพัฒนาจิตใจใหยึดมั่นในสันติ  อยูในกรอบของ
ศีลธรรมของแตละศาสนา  ขจัดอวิชชา  ตัณหา  และอุปาทาน  อันเปนบอเกิดแหงทุกข  ใหรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาติ  และความรูนั้นไดพัฒนาไปโดยการฝกจนรูแจง  ชัดเจน  
เปนสัมมาทิฐิ  มีอิสรภาพเขาใจแกนแทที่เปนหัวใจแหงศาสนาธรรมของพระพุทธศาสนา  และ
ศาสนาอื่นที่ผดุงความดีงามของจิตใจมนุษยใหสูงขึ้น 
  กระบวนการในการบูรณาการของชีวิต  จึงเปนองครวมแหงการเรียนรูที่มีวงจร
สนองตอบและสอดคลองซึ่งกันและกัน  เปนองครวมของการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
และธรรมชาติอยางมีสมดุล  พึ่งพาอาศัย  สงเสริม  สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
  จากปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวความคิดดังกลาวขางตน  เจตนารมณของแผนการ
ศึกษาแหงชาติจึงมุง 1) พัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู  
และคุณธรรม  มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
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ความสุข”  และ 2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่เขมแข็งและมีดุลภาพใน 3 ดาน คือเปนสังคม
คุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญา  และการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกันชีวิตที่ดี  
เกง  และมีความสุข 
  คนเกง  คือ  คนที่มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต  โดยมีความสามารถดานใดดาน
หนึ่งหรือรอบดาน หรือความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เชน ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ความสามารถทางดานคณิตศาสตร  มีความคิดสรางสรรค  มีความสามารถดานภาษา  ศิลปะ  ดนตรี  
กีฬา  มีภาวะผูนํา  รูจักตนเอง  ควบคุมตนเองได เปนตน เปนคนทันสมัย ทันเหตุการณ  ทันโลก  
ทันเทคโนโลยี  สามารถใชสติปญญาในการเผชิญและพิชิตปญหา พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ  
และทําประโยชนใหเกิดแกตน  สังคม  และประเทศชาติ 
  คนมีความสุข  มุงมั่นที่จะสรางและพัฒนาใหคนไทยทุกคนมีโอกาส มีความเสมอ
ภาค  และสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  เพื่อเปนคนดี  คนเกง และมีความสุข เปนสังคมทีม่กีาร
พัฒนาทางเศรษฐกิจเขมแข็ง  และแขงขันได และมีเสถียรภาพเปนระบบเศรษฐกิจที่มีการพัฒนา
อยางสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
เชื่อมโยงเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรูไดอยางเหมาะสม รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหเปนการพัฒนาอยางยั่งยืนและสมดุล มีชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางกลมกลืน
และเกื้อกูล 
  สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  จะสรางโอกาสใหคนไทยทุกคนมีการเรียนรู
ตลอดชีวิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใหกาวทันกับโลกยุคขอมูลขาวสารและวิทยาการสมัยใหม มีการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง  ใหทุกองคกรและทุกสวนในสังคมมีความรูใฝรู และพรอมที่จะเรียน
รูอยูเสมอ มุงใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองทองถ่ิน องคกรชุมชน องคกรเอกชน  
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซ่ึงสนับสนุนหรือจัด
การศึกษาขึ้นพื้นฐานเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูเพื่อพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาและ
การเรียนรูยิ่งขึ้นตอไป 
  สังคมแหงความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน เปนสังคมซึ่งมุงฟนฟู  สืบสาน  และ
ธํารงไวซ่ึงคุณคา  เอกลักษณ  ศิลปะ  วัฒนธรรมของไทย  ที่ชวยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพากันไวให
มั่นคง  รักษาไวซ่ึงสถาบันครอบครัว  มีการพัฒนาเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง สรางจิตสํานึกแหง
ความเปนไทยใหมากยิ่งขึ้น  มีเจตคติ  และคานิยมของสังคมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนแกน
หลักของสังคมรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุก
วิชา  สงเสริมสนับสนุนใหครูสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมส่ือการเรียน และอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรูและมีความรูรอบ รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
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กระบวนการจัดการเรียนรู  ทั้งนี้ครูและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความ
รวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนคามศักยภาพ 
  กลาวโดยสรุป  นโยบายและแนวคิดในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีแนวคิดใหจัด
การศึกษาที่ เปนการบูรณาการ ทั้งดานกระบวนการจัดการศึกษา และดานบุคลากร มีความ
หลากหลาย  เปดกวางทางความคิด วิธีการ คํานึงถึงความแตกตางของสถานศึกษา ทองถ่ิน และ
ผูเรียน  มีการนําเอาทรัพยากรตางๆ และเทคโนโลยีมาใชอยางคุมคา เหมาะสม และการประสาน
สัมพันธในการมีสวนรวมของประชาชนมุงเนนคุณภาพและผลิตผล  คือผู เ รียนที่มีความรู  
ความสามารถ  ควบคูกับคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเปนไทย และรูหลักของสากลเพื่อชวยพัฒนา
สังคมและประเทศชาติใหเขมแข็ง  มีคุณภาพ  เจริญกาวหนาอยางมั่นคง 
 3.  นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ 11 ประการ ( แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 
– 2559 ฉบับสรุป, หนา 12 - 3) ดังนี้ 
   (1)  การพัฒนาทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู 
โดยมีเปาหมาย 
    (1.1)  เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ป ทุกคนไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมทุก
คนกอนสูระบบการศึกษา 
    (1.2)  เด็กทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับเกาป 
    (1.3)  คนไทยทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 
    (1.4)  มีกําลังคนดานอาชีวศึกษาระดับตาง ๆ ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
กับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
    (1.5)  มีการพัฒนาฝมีแรงงานใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐานในรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย 
    (1.6) ผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป มีโอกาสไดรับการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาที่จัดในหลากหลายรูปแบบ 
    (1.7) มีการจัดบริการการศึกษาในรูปแบบ และวิธีการตางๆ ทั้งที่ เปน
การศึกษาในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จากแหลงเรียนรูที่มีอยูอยางหลากหลาย 
เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการศึกษาของประชาชนทุกคน 
   (2)  การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยมี
เปาหมาย 
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    (2.1)  ผูเรียนเปนคนเกงที่พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ เปนคนดีและมี
ความสุข 
    (2.2)  ครูทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความรู และความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
    (2.3)  ผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคนไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
    (2.4)  สถานศึกษาทุกแหงมีการประกันคุณภาพการศึกษา 
   (3)  การปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม โดยมีเปาหมาย 
    (3.1)  มีการบูรณาการดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งใน
เนื้อหา กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเสริมสรางศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
    (3.2)  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถานบันสังคมอื่นทุก
แหงรวมคิดและรวมดําเนินงานเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปนผูมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม รวมทั้งคานิยมเชิงสุนทรียภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามวิธีชีวิตที่ดีงาม 
    (3.3)  คนไทยสวนใหญมีคานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสมตามระบบวิธีที่ดี
งาม 
   (4)  การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและ
เพิ่มสมรรถนะการแขงขันในระดับนานาชาติ โดยมีเปาหมาย 
    (4.1)  คนไทยทุกคนมีความรู ความคิดและความใฝรูทั้งในดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี ควบคูไปกับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
    (4.2)  ผลิตครู คณาจารย และบุคลากรดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีใน
ปริมาณที่สอดคลองกับความตองการและไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อประโยชนตอ
การจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 
    (4.3)  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคุณภาพและมี
สัดสวนทัดเทียมกับที่มีอยูในประเทศผูนําในระดับนานาชาติ 
    (4.4)  บุคคลกรที่ทํางานวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการ
พัฒนาใหมีคุณภาพและความรูความสามารถอยางจริงจังในสาขาของตน 
    (4.5)  ผลิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถทําการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสรางความรูและการเรียนรูและนวัตกรรมได 
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   (5)  การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู เพื่อสรางเสริมความรู ความคิด ความ
ประพฤติ และคุณธรรมของคน โดยมีเปาหมาย 
    (5.1)  คนไทยทุกคน มีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห และ
การแกปญหา มีความใฝรู และสามารถประยุกตใชความรูไดอยางถูกตองเหมาะสมสามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่องเต็มตามศักยภาพ 
    (5.2)  คนไทยทุกคน มีความซื่อสัตยสุจริต รูจักรับผิดชอบชั่วดี มีระเบียบวินัย 
ประหยัด อดออม มีจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอสวนรวม และมีสุขภาพแข็งแรง 
    (5.3)  คนไทยทุกคนมีโอกาส และทางเลือกที่จะเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชวงอายุแตละวัยจากสถานศึกษา และแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดวยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย 
มีคุณภาพ และยืดหยุนตามความตองการ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน 
   (6)  สงเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู และการเรียนรูของตน และ
สังคมไทยโดยมีเปาหมาย 
    (6.1)  เพิ่มสัดสวนการสนับสนุนดานการวิจัย และพัฒนาของประเทศจาก
ภาครัฐไมนอยกวารอยละ 1.5 ของงบประมาณรายจายประจําป และเพิ่มขึ้นตามสมรรถนะ ทางดาน
เศรษฐกิจของประเทศ และความจําเปนเรงดวนในการวิจัย และพัฒนาเฉพาะเรื่องโดยจัดระบบการ
จัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
    (6.2)  มีการวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สังคมศาสตร ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร ทั้งที่เปนการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยที่มุงการประยุกตใชประโยชน
ในบริบทของสังคมไทยมากขึ้น 
    (6.3)  มีบุคลากรเพื่อการวิจัย และพัฒนาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพใน
อัตราที่ใกลเคียงกับที่มีในประเทศผูนําในระดับนานาชาติ 
   (7)  การสรางสรรคประยุกตใช และเผยแพรความรู และการเรียนรูเพื่อสราง
สังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู 
    (7.1)  มีการพัฒนาความรู และการเรียนรูใหมๆที่สอดคลองกับบริบทของ
สังคมไทย 
    (7.2)  มีการใชความรูเปนพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
    (7.3)  มีการใชความรูเปนฐานในการพัฒนาในทุกภาคการผลิตเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มของสินคา และผลิตภัณฑที่นํามาสูรายไดที่เพิ่มขึ้นของคนไทย 
   (8)  การสงเสริม และสรางสรรคทุนทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม บนฐานของศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ินไทย โดยมีเปาหมาย 
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    (8.1)  สถาบันในสังคมทุกสถาบันสามารถทําหนาที่ เปนภูมิคุมกันพัฒนา
จิตใจ คุณภาพชีวิตที่ดีงาม และมีความสุขของตน และสังคมไทยไดตลอดไป 
    (8.2)  มีการฟนฟู พัฒนา และสรางสรรคพฤติกรรมของคน และส่ิงแวดลอม
รอบตัวใหเกิดความดีงาม เพื่อประโยชนในการพัฒนาจิตใจ แบะคุณภาพชีวิตที่ดีงาม และมีความสุข
ของคน และสังคมไทย 
   (9)  การจํากัด ลด ขจัดปญหาทางโครงสรางที่กอใหเกิด และหรือคงไวซ่ึงความ
ยากจน ขัดสน ดอยทั้งโอกาส และศักดิ์ศรีของคน และสังคมไทย เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม 
โดยมีเปาหมาย 
    (9.1)  ประชากรในวัยเรียนโดยเฉพาะผูดอยโอกาส ซ่ึงครอบคลุมถึงกลุม 
ผูยากไร ผูอยูหางไกลที่เสียเปรียบ ผูอยูในกลุมเสี่ยง ผูพิการและทุพพลภาพ ทั้งที่อยูในเมือง  และใน
ชนบทมีโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปในรูปแบบที่หลากหลายที่จัดอยางมีคุณภาพ 
และทั่วถึง 
    (9.2)  ประชากรผูดอยโอกาสทุกกลุมมีโอกาสในการเขาถึง และไดรับการ
บริการทางการศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพที่จัดอยางทั่วถึง และเปนธรรม 
    (9.3)  มีการบริการ และจัดการศึกษาที่เปนอิสระสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
    (9.4)  ประชาชน ชุมชน องคกร ประชาคมมีความเขมแข็งสามารถรวม
ตัดสินใจ กํากับดูแล ตรวจสอบ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสาธารณะที่มีผลกระทบตอ
ชุมชน และทองถ่ินโดยรวม 
   (10)  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการพัฒนาประเทศโดยมีเปาหมาย 
    (10.1)  มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของ
การศึกษาอยางทั่วถึง และทัดเทียมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันเปนเครือขายอยาง
มีระบบ 
    (10.2)  ประชาชนทุกคนเห็นความสําคัญ และประโยชนของการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และสามารถที่จะใชเทคโนโลยีดังกลาวในการเพิ่มพูนความรู และการ
เรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตาม
สมควร 
   (11)  การจัดระบบทรัพยากร และการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคน และสังคมไทย โดยมีเปาหมาย 
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    (11.1)  ทุกสวนของสังคมทั้งในประเทศ และตางประเทศมีสวนรวมระดม
ทุนเพื่อการเรียนรูของคนไทยทุกคน 
    (11.2)  เปดโอกาสใหภาคเอกชนเขารวมในการรวมลงทุนจัดการดาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในระดับที่เอกชนมีศักยภาพในการจัดมากขึ้น 
    (11.3)  มีการจัดสรรทรัพยากรจากการรวมลงทุนของทุกสวนในสังคมอยาง
มีประสิทธิภาพ มีความหลากหลาย และสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
  สรุปนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐตองจัดใหทั่วถึง มีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย เปนเวลาไมนอยกวา 12 ป 
   (1)  บุคคลตองมีหนาที่ เขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป 
   (2)  รัฐตองจัดใหทั่วถึงมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
   (3)  รัฐตองจัดการศึกษาพิเศษใหเด็กที่มีความบกพรองดวยรูปแบบ และวิธีการที่
เหมาะสม 
   (4)  กระจายอํานาจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คํานึกถึงการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชน 
   (5)  ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ และธรรมชาติ 
   (6)  ปลูกฝง เสริมสราง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค 
   (7)  พัฒนาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะ
การแขงขันในระดับนานาชาติ 
   (8)  พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู สรางเสริม ความรู ความคิด 
   (9)  สงเสริมการวิจัย และพัฒนาสงเสริมความรูคูคุณธรรม 
 4.  หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกลาวถึงหลักการจัดการศึกษาแหงชาติมาตรา  8  
และการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาตามมาตรา  9 ซ่ึงมีหลักการดังนี้ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม, 2545, หนา5-6) 
   (1)  ทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   (2)  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
   (3)  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  และองคกร
ปกครองทองถ่ิน 
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   (4)  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ 
   (5)  มีมาตรฐานวิชาชีพครูและสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู 
   (6)  ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
   (7)  จัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักการ
การศึกษาไทย 
  นอกจากหลักทั้ง  7  ขอแลว  การจัดการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในยุคนี้ ยงัเนน
หลักการ จัดการการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (รุง  แกวแดง, 2543, หนา 1-3) กลาววา  ความ
ผิดพลาดที่สําคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาที่ผานมา  คือ  การละเลยที่จะพิจารณาความ
ตองการที่แตกตางกันของผูเรียนและการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูกับการนํามาใชในชีวิตจริง  การจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเกิดขึ้นจากพื้นฐานที่วา  การจัดการศึกษามีเปาหมายที่สําคัญที่สุด  คือ
การจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนแตละคนเกิดการพัฒนาตนเองสูงสุด  ตามกําลังหรือ
ศักยภาพของแตละคน  แตเนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันทั้งดานความตองการ  ความ
สนใจ  ความถนัด  และยังมีทักษะพื้นฐาน  เชน  การฟง  พูด  อาน  เขียน  ความสามารถทางสมอง  
สติปญญาที่แตกตางกัน  จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะแตกตางกัน  ตามเหตุปจจัยของ
ผูเรียนแตละคน 
  จากเหตุผลดังกลาวขางตน  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตองพิจารณา
ปจจัยที่จัดการเรียนรู คือ (นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ และคณะ, 2545, หนา 9-12) 
   (1)  ดานหลักสูตร  ตองมีความตอเนื่อง  เชื่อมโยง  มีความสมดุลในเนื้อหาสาระ
ทั้งวิชาการ  วิชาชีพ  และวิชาวาดวยความเปนมนุษย  และควรมีการบูรณาการเนื้อหาหลากหลายที่มี
ประโยชนตอการดํารงชีวิต  เชน  สังคม  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และ
ภูมิปญญาไทย 
   (2)  ดานกระบวนการเรียนรู ตองใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได  โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ทั้งตองมีการเรียนรูที่ตอเนื่องตลอดชีวิต 
    หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ 
2543, หนา 10) ไดสรุปถึงลักษณะการจัดการเรียนรูในสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ไวคือ 
    1)  จัดเนื้อหาใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัดของผูเรียน 
    2)  ใหมีการเรียนรูจากประสบการณและฝกนิสัยรักการอาน 
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    3)  จัดใหมีทักษะกระบวนการ  และการจัดการ 
    4)  ผสมผสานเนื้อหาสาระตาง ๆ อยางสมดุล 
    5)  สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูใหเกิดการเรียนรู  และรอบรู 
    6)  จัดใหมีการเรียนรูทุกเวลา  ทุกสถานที่  และใหชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู 
   (3)  ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ประเมินผูเรียนตามสภาพจริง  ไดแก  การสังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรม 
แฟมสะสมงาน  การทดสอบ  การสัมภาษณ  เปนตน 
  กลาวโดยสรุป หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดความเสมอภาค การมีสวนรวม  
การกระจายอํานาจ และยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู และระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใช
ในการจัดการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ เกง ดี มีสุข ไดตามที่คาดหวังในยุค 
โลกาภิวัตน 
 5.  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน 
  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540 
และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพุทธศักราช 2545 มีดังนี้ 
  5.1  สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ระบุวาบุคคล
ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยาง
ทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเกบ็คาใชจาย 
  5.2  การบังคับเขาเรียน และการจัดแบบใหเปลา 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 69 ไดบัญญัติไววา
บุคคลมีหนาที่รับการศึกษาอบรมทั้งนี้ความที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 43 ที่วาการเขารับ
การศึกษาพื้นฐานรัฐจะไมเก็บคาใชจาย 
  5.3  การเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กที่มีความบกพรอง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 มาตรา 12 ระบุวาให
กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่กี่ศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษา 
จัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง ดวยรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อ
ประโยชน และความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา 
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  5.4  การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษาไวในมาตรา 43 ดังนี้ การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองทองถ่ิน และเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 289 ระบุวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามความเหมาะสม และ
ความตองการภายในทองถ่ิน และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แตตองไมขัด
ตอมาตรา 43 และ 81 ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  5.5  รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 4 ชวงชั้น  
   ชวงชั้นที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ชวงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปที่ 4 – 6  
   ชวงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ชวงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6  
   (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช, 2544, หนา 8) 
  5.6  การจัดการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู และพัฒนาตนเองได และสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูที่ตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีการ
กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยองคความรู ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู 
และคุณลักษณะ หรือคานิยม คุณธรรมจริยธรรม ของผูเรียนเปน 8 กลุมดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช, 2544, หนา 9) 
  มีการวัด และประเมินผลการเรียนรู ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และสภาพความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน แกผูเกี่ยวของทั้งใน และนอกสถานศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช, 2544, หนา 40-41) 
  สรุป การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน เปนการจัดการศึกษาเพื่อใหประชาชน
ทุกคนไดมีโอกาสเทาเทียมกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป โดยไมเสีย
คาใชจาย ทั้งมีการจัดการศึกษาดวยรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง มี
การกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชน เพื่อใหมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา รูปแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีลักษณะเปน 4 ชวงชั้น ชวงชั้นละ 
3 ป โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเอง
ไดมีการเรียนรูตลอดชีวิตโดยมีการกําหนดสาระการเรียนรูซ่ึงประกอบดวย องคความรู ทักษะ หรือ
กระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะ หรือคานิยม คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน มีการวัดประเมินผล
การเรียนรู ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
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ตลอดจนการประเมินภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคุณภาพการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษา 
 

การปฏิรูปการศึกษา 
 
 1.  ความหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
  นักวิชาการทางการศึกษาไดใหความหมายของการปฏิรูปการศึกษาไวหลายทาน 
ดังนี้คือ 
  พระธรรมปฎก (2539, หนา 28, 312) ไดใหความหมายวา การปฏิรูปการศึกษา มี
ความหมาย 2 อยาง คือ 
   (1)  ทําใหกลับเขารูปเดิม  เพราะคําวาปฏิรูปก็คือ  กลับไปเปนอยางเกา หรือกลับ
เขาที่  สวนรูป  ก็คือ  รูปแบบ  ปรับปรุง  ปรับใหเขาที่  เชนวา  การจะขึ้นคารถไฟ ก็ทําใหเขาที่ ให
ถูกตอง 
   (2)  ทําใหเหมาะสม หมายความวา ทําใหเหมาะสมกับสภาพที่เปนอยู การปฏิรูป
ใน 2 ความหมายนี้  ก็คือ  การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในสวนนั้นๆ ของระบบการศึกษา โดยเชื่อ
วาเมื่อมีการปฏิรูปในสวนที่เปนสาเหตุของการปฏิรูปที่ดอยคุณภาพของผลลัพธในระบบการศึกษา
แลวในที่สุดก็มีการปฏิรูประบบการศึกษาทั้งหมด (Intended  Education Outcomes) 
  อุทัย  ดุลยเกษม (2539, หนา 75)  ไดอธิบายความหมายของการปฏิรูปการศึกษา คือ
การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนในสวนนั้นๆ ของระบบการศึกษา โดยเชื่อวาเมื่อมีการปฏิรูปในสวนที่
เปนสาเหตุที่ดอยคุณภาพของผลลัพธในระบบการศึกษาทั้งหมดแลว หลังจากการปฏิรูปในสวน
ตางๆ แลว  จะเกิดประสิทธิภาพในการสรางผลลัพธของการศึกษาที่สังคมพึงประสงค การปฏิรูป
การศึกษาหรือปฏิรูประบบการศึกษา จะมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและ
ระบบสังคม วัฒนธรรม โดยมีความคาดหวังวาระบบการศึกษาจะทําหนาที่ขัดเกลาสังคม  
  กมล  สุดประเสริฐ  (2540, หนา 75) ไดใหความหมายของการปฏิรูปการศึกษาวา  
คือการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหไดคุณภาพที่ดี  การปฏิรูปการศึกษาที่ไมสําเร็จยอมแสดงถึงความเสื่อม
ในอนาคตแหงสังคมนั้น 
  รุง  แกวแดง (2540, บทนํา)  ไดใหความหมายของการปฏิรูปการศึกษาวา ควรจะใช
คําวาการปฏิวัติทางการศึกษา เพราะเปนการปรับร้ือระบบการศึกษา เปนการพิจารณาทบทวนสภาพ
การจัดการศึกษาตั้งแตรากฐานและออกแบบใหมใหไดกระบวนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจ  และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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  สุบินรัตน  รัตนศิลา (2540, หนา 46) ไดใหความหมายของการปฏิรูปการศึกษาวา 
หมายถึงการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น   
โดยเลือกสรร เปล่ียนแปลง และเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติใหสามารถแกไขปญหาใหเบาลงหรือหมด
ไป 
  วิทยากร  เชียงกูล (2541, หนา 159) ไดใหความหมายของการปฏิรูปการศึกษาวา 
หมายถึง กระบวนการคนควาวิจัย เรียนรู เผยแพรและเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งสังคมที่ทําให
นักเรียน เด็ก และเยาวชนที่อยูนอกระบบโรงเรียนและประชาชนทุกคนมีโอกาสไดเรียนรูอยาง
สรางสรรควิพากษวิจารณมีประสิทธิภาพและจิตสํานึกเขาใจความจําเปนที่จะตองปฏิรูปสังคม
ทั้งหมด เพื่อประโยชนของสังคมสวนรวมในระยะยาว 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หนา คํานํา)  ไดใหความหมายวา การปฏิรูปการศึกษา  
เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งในเชิงความคิด  ความเชื่อ และการปฏิบัติ ซึ่งตอง
อาศัยการมีสวนรวม  ความรวมมือ และภาวการณเปนผูนําในการดําเนินงานอยางจริงจัง  และ
ตอเนื่องซึ่งจําเปนตองสรางแนวรวม  สรางความรู  ความเขาใจและเจตคติใหบุคลากรทุกระดับที่
เกี่ยวของกับการศึกษา 
  วิชัย  ตันศิริ (2542, หนา 11) ไดใหความหมายของการปฏิรูปการศึกษาวา คือการ
เปลี่ยนแปลงที่คอนขางขนานใหญ เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ แตเปลี่ยนแปลงอยางเปนขั้นตอน 
ทําใหไมเกิดความรุนแรง หรือกระทบในทางเสียหายนอยที่สุด เปนวิถีทางของอารยชน เหมาะสม
กับสังคมประชาธิปไตยที่ยึดหลักการเปลี่ยนแปลง โดยปราศจากการใชพละกําลังและความรุนแรง 
  ทวี  เปยประเสริฐ (2547, หนา 6) ไดใหความหมายวา  การปฏิรูปการศึกษา หมายถึง  
การปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  แนวทางการดําเนินงานการจัดระบบการศึกษาใหดีขึ้น โดยไดรับความ
รวมมือจากทุกสวนของสังคม  เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ สามารถ
พัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ ใหสอดคลองกับความเปนจริงในสังคมที่เปล่ียนแปลงไป และทันกับ
ความกาวหนาในยุคโลกาภิวัตน 
  จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การปฏิรูปการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาอยางเปนขั้นตอนโดยไดรับความรวมมือจากทุกสวนของสังคม
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาไดเหมาะสม  และมีคุณภาพ  สามารถพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ได
สอดคลองกับสภาพที่เปนจริง  และกาวทันยุคโลกาภิวัตน 
 2.  การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย 
   การศึกษาในประเทศไทย สมัยโบราณ มีลักษณะการจัดการศึกษาแบบไมเปน
ทางการ (Informal Education) คือเรียนตามสมัครใจ ไมบังคับ ไมมีสถานศึกษา ไมมีหลักสูตร หรือ
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หลักเกณฑกําหนดตายตัว ผูเรียนไดแก บุตรหลานขุนนาง เชื้อพระวงศช้ันสูง และเด็กชายสามัญชน 
สถานศึกษาไดแก วัด บาน โรงทาน วัง และสํานักปราชญราชบัณฑิต หลักสูตรมีการสงเสริมทั้ง
ดานพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ครูผูสอนคือ พระ และมิชชั่นนารีเขามาตั้ง
โรงเรียนสอนศาสนาและวิชาการตางๆ มีแบบเรียนภาษาไทยคือ หนังสือจินดามณี ประถม ก กา 
ประถมมาลา เปนตน เนื่องจากเปนการศึกษาที่ขึ้นอยูกับความสมัครใจ จึงทําใหการศึกษาอยูใน
วงจํากัด มีผูไดรับการศึกษานอย แตก็สามารถอานออกเขียนได และคิดเลขเปน 
  การศึกษาสมัยปฏิรูปการศึกษาเปนการศึกษาแบบใหมที่แตกตางจากการศึกษาสมัย
โบราณ เปนการมุงเพื่อความอยูรอดของชาติ และตองการปรับปรุงประเทศใหเจริญกาวหนา
ทัดเทียมกับชาวตะวันตก 
  ซ่ึงสามารถแบงการปฏิรูปการศึกษาเปน 3 คร้ัง 
   คร้ังที่ 1  พ.ศ. 2411  
   คร้ังที่ 2  พ.ศ. 2516  
   คร้ังที่ 3  พ.ศ. 2540 
  และดําเนินการติดตอกันมาเปน 3 ระยะดังนี้ 
  ระยะที่ 1 ( พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2515) 
  หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวขึ้นครองราชยสมบัติแลว พระองค
ทรงจัดการศึกษาอยางมีระบบ ( Formal Education) และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว ทรงปรับปรุงประเทศใหทันสมัยท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา ซ่ึง
ปรับปรุงทั้งคุณภาพ และขยายปริมาณ การศึกษาใหเพียงพอกับความตองการดังนี้ 
  พ.ศ. 2412 สรางแบบเรียนภาษาไทย รวม 6 เลม คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติกร 
อักษรสังโยค สังโยคพิธาน ไวพจนพิจารณ พิศาลการันต เปนแบบเรียนที่สมบูรณที่สุด 
  พ.ศ. 2414 จัดตั้งโรงเรียนหลวงสอนภาษาไทย เพื่อฝกคนเขารับราชการ และ
โรงเรียนหลวงสอนภาษาอังกฤษ สําหรับพระบรมวงศานุวงศ ช้ันในพระบรมมหาราชวัง 
  พ.ศ. 2430 จัดตั้งกรมธรรมการโดยมีกรมพระยาดํารงราชานุภาพเปนผูบังคับบัญชา 
  พ.ศ. 2435 จัดตั้งกรมธรรมการขึ้นเปนกระทรวงธรรมการ มีเจาพระยาภาสกรวงศ ( 
พรบุนนาค) เปนเสนาบดีคนแรก 
  พ.ศ. 2441 กระทรวงธรรมการจัดทําโครงการศึกษา พ.ศ. 2441 ถือเปนแผนการศึกษา
ฉบับแรกและเปนนโยบายการดําเนินงาน ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ตั้งแตช้ันมูลจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย 
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  พ.ศ. 2445 ประกาศใชแผนการศึกษาชาติ  พ.ศ. 2445  เปนแผนการศึกษาชาติ  ฉบบัที ่ 
2  แบงการศึกษาออกเปน 2 ระดับ คือสามัญศึกษา และวิสามัญศึกษา 
  พ.ศ. 2456 ประกาศใชแผนการศึกษา พ.ศ. 2456 จัดชั้นเรียนใหมใหสอดคลองกับ
เจตนารมณที่ตองการใหนักเรียนเรียนจนแลวมีความรูในการประกอบอาชีพ ขยายหลักสูตร
ประถมศึกษาเปน 5 ป 
  พ.ศ. 2475 ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2475 เปนแนวทางในการจัด
การศึกษาของชาติ  จุดมุงหมายใหประชาชนไดรับการศึกษาตามเอกัตภาพของตน และเพื่อการ
อาชีพ 
  พ.ศ. 2479 ประกาศใชแผนการศึกษาฉบับใหม จัดการมัธยมศึกษาเปน 3 : 3 และ
ประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ. 2479 
  พ.ศ. 2494 ประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 กําหนดใหกุลบุตร กุลธิดา  
ไดรับการศึกษาอยูในโรงเรียนจนอายุยางเขาปที่ 15 เปนอยางนอย นอกจากนี้ยังมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม  พ.ศ. 2494 ยกฐานะกองโรงเรียนประชาบาลขึ้นเปน
กรมประชาศึกษา 
  พ.ศ. 2499 ประกาศใชพระราชบัญญัติสภามหาวิทยาลัยแหงชาติ เพื่อพิจารณา
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร และจัดตั้งคณะวิชา การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการในมหาวิทยาลัย 
  พ.ศ. 2502 จัดตั้งสภาการศึกษาแหงชาติ ทําหนาที่วางนโยบายและแผนการศึกษา
แหงชาติ 
  พ.ศ. 2503 ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 โดยมีการศึกษาภาคบังคับ 
7 ป โดยจัดเปน 4 : 3 
  พ.ศ. 2512 ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 โดยอนุญาตให
เอกชนจัดตั้งวิทยาลัย เปดสอนในระดับอุดมศึกษาได 
  พ.ศ. 2514 จัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนมหาวิทยาลัยเปด และใชแผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2519)  
  กลาวโดยสรุป  กาวแรกของการปฏิรูปการศึกษาอยูในชวงป พ.ศ.  2411- พ.ศ.  2515  
มีการจัดตั้งกระทรวงทําหนาที่รับผิดชอบจัดการศึกษา โดยมีผูรับผิดชอบเปนการเฉพาะ  มีการ
ประกาศใชแผนการศึกษาชาติหลายฉบับ โดยในแผนการศึกษาแตละฉบับไดมีการจัดระบบ
การศึกษาที่พัฒนาเปนลําดับ โดยเริ่มตั้งแต การกําหนดนโยบาย  การดําเนินงาน ทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค ตั้งแตช้ันมูล จนถึงระดับมหาวิทยาลัย  แบงการศึกษาออกเปน 2 ระดับ คือ สามัญศึกษา  
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และวิสามัญศึกษา ขยายหลักสูตรประถมศึกษาเปน 5 ป วางแนวทางใหประชาชนไดรับการศึกษา
ตามเอกัตภาพ  และเพื่อการอาชีพ  มีการจัดการมัธยมศึกษาเปน  3: 3  กําหนดใหกุลบุตร  กุลธิดา
ไดรับการศึกษาอยูในโรงเรียนจนอายุยางเขาปที่  15  นอกจากนั้นมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร  จัดตั้งกองการศึกษาผูใหญ  และที่สุดจัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ  เพื่อสงเสริม
การศึกษาอุดมศึกษา  ซ่ึงการปรับเปลี่ยนแตละครั้งนั้นเปนไปตามความเหมาะสมกับสภาพสังคม  
และส่ิงแวดลอม  และที่สําคัญเติมเต็มในสิ่งที่ยังขาดอยู 
  ระยะที่ 2 พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2540 
  หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2516 ไดมีการเรียกรอง
ใหปฏิรูปการศึกษา  ให เหมาะสมกับสภาพสังคมที่ เปลี่ยนไป  ฯพณฯ  สัญญา  ธรรมศักดิ์  
นายกรัฐมนตรี  ในขณะนั้น  จึงแตงตั้งคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาขึ้นเมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2517 และคณะกรรมการไดจัดทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 24 ธันวาคม  
2517 
  พ.ศ. 2519 มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งใหญ โดยได
ประกาศใชหลักสูตรระดับประถมศึกษาในป  2521 และระดับมัธยมศึกษาในป 2524 ตามลําดับ  แต
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรครั้งนั้นมีจุดออนอยางมากและเปนปญหาสําคัญอยางยิ่งของการปฏิรูป
หลักสูตร เนื่องจากขาดการเตรียมความพรอมอยางเพียงพอแกผูบริหาร และครู ทําใหพฤติ
กรรมการบริหารและการสอนไมไดปรับตัวตามไปดวย 
  วิธีสอนแบบใหมตามหลักสูตร ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร โดยเฉพาะวิชา
ภาษาไทย  ไมไดเนนการผสมคํา  รวมทั้งเรียงความ  ยอความ  วิชาภาษาอังกฤษไมเนนไวยากรณ  
แตใชวิธีอานเปนคํา  และกําหนดคลังคําศัพทที่ควรรูสําหรับเด็กแตละวัย วิชาหนาที่พลเมืองและ
ศีลธรรมผสมผสานกับวิชาตาง ๆ จนถูกละเลยในขณะที่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  
และคณิตศาสตร  โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยูในระดับต่ํา สงผลใหการเรียนตอใน
สถาบันอุดมศึกษามีสัดสวนระหวางสายสังคมศึกษา และสายวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางชัดเจน  
คือ มีผูเรียนสายสังคมศาสตรรอยละ 80 และสายวิทยาศาสตรเพียงรอยละ 20 
  พ.ศ. 2520 ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520  จัดระบบการศึกษาเปน 6 : 
3 : 3 คือ ประถมศึกษา 6 ป มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป มีพระราชกฤษฎีกา
แบงทองที่กระทรวงศึกษาธิการออกเปน  13  เขตการศึกษา  เปล่ียนชื่อทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
เปนทบวงมหาวิทยาลัย 
  พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการตั้งหนวยงานใหม ฐานะเทียบเทากรมคือ สํานักงาน
การประถมศึกษาแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู 

 26 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  พ.ศ. 2524 ประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 
2529) 
  พ.ศ. 2529 ประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 
2534) 
  พ.ศ. 2533 จัดตั้งมหาวิทยาลัยภูมิภาค 5 แหง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
  พ.ศ.  2535  ประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2535 
  กลาวโดยสรุป  กาวที่สองของการปฏิรูปการศึกษาอยูในชวงปพุทธศักราช 2521-
2535 สืบเนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป  มีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2  
ฉบับ ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรครั้งใหญ  และปรับระบบการจัดการศึกษาจาก 7 :3 : 2  มาเปน 6 
: 3 : 3 และมีการโอนสังกัดของโรงเรียนประถมศึกษาจากองคการบริหารสวนจังหวัด และจากกรม
สามัญศึกษา  มาสังกัดสํานักงานคณะกรมการการปะถมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงการปฏิรูปในกาวที่สองนี้  
ความไมเหมาะสมในเรื่องของหลักสูตร ซ่ึงวิชาเกี่ยวกับหนาที่และศีลธรรมถูกละเลย 
  ระยะที่ 3 พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน 
  ในป พ.ศ. 2540 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญในสังคมไทยคือการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ฉบับที่  16  ในปพุทธศักราช 2540 มาตรา 43  
กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป  ที่รัฐจะตองจัดให
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองคํานึงถึงการมี
สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน โดยมีลําดับการดําเนินการจัดการศึกษาดังนี้ 
  พ.ศ .  2542 ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .  2542 โดยมี่
เจตนารมณเพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ คือ ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู
ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษา ปฏิรูประบบครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  
และปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  พ.ศ. 2544 ประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544 
  พ.ศ. 2545 ประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 มีการ
โอนกรมศิลปากร กรมการศาสนาบางสวน สํานักงานคณะกรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และโอน
บุคลากรบางสวนของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงจัดตั้งขึ้นใหม โอนกรมการศาสนา
บางสวนไปจัดตั้งเปนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โอนกรมพลศึกษาบางสวน ไปสังกัด
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กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาที่จัดตั้งขึ้นใหม โอนกองลูกเสือ กองยุวกาชาด กองสารวัตรนักเรียน
กรมพลศึกษา มาสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ไดมีการประกาศใช  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึง
เปนการแกไขเพิ่มเติมสาระบางประการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
  ในปนี้ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 เพื่อจัด
การศึกษาภาคบังคับ สําหรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่เจ็ด  ตองเขาเรียนจนกวาจะมีอายุยางเขาปที่สิบหก  
หรือเรียนจบชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ 
  พ.ศ. 2546 ประกาศใชพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
และประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ 
  กลาวโดยสรุป การปฏิรูปการศึกษาในยุคปจจุบัน  เปนการปฏิรูปครั้งใหญที่
ครอบคลุมภารกิจทุกดาน นั่นคือ เนนการจัดกระบวนการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และระบบ
การบริหารจัดการในหลักการของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งจากประชาชน ฝายการเมือง  
และขาราชการประจํา โดยการกระจายอํานาจสูทองถ่ินเพื่อใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึง 
และมีคุณภาพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม 
  2.1  สาเหตุการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน 
   ประเวศ  วะสี (2541, หนา 42-56) ไดกลาวถึงสาเหตุของการปฏิรูปการศึกษาไว
ดังนี้ 
    (1)  ทัศนะเกี่ยวกับการศึกษา ดวยสังคมไทยมีวัฒนธรรมอํานาจ จึงเนน
การศึกษาที่ “การสอน”  และการ “หลอหลอม”  ไมเนนที่ “การเรียน”  และ “ความงอกงาม”  ซ่ึงเปน
การจํากัด ศักยภาพของความงอกงาม  กอใหเกิดความอึดอัดขัดแยง การศึกษาเปนความทุกข  ความ
ยากลําบาก  และผลิตคนที่ดอยคุณภาพ 
    (2)  ขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี  การศึกษาของเราเอาวิชาเปนตัวตั้ง ครู
ถายทอดเนื้อหา นักเรียนทองจํา ทําใหเกิดผลเสีย คือผูเรียนตัดขาดจากความเปนจริงในตนเอง และ
ส่ิงแวดลอม  คิดและทําไมเปน  สัมพันธกับผูอ่ืนและสิ่งแวดลอมไมได  การเรียนเปนส่ิงเบื่อหนาย
ทําใหมีปญหาสุขภาพจิต  ครูลาหลังไมไดเรียนรูเพิ่มเติม ผูเรียนเรียนรูไมเปน  ไมเปนบุคคลที่เรียนรู
ตลอดชีวิต 
    (3)  ขาดครูที่ดี  ซ่ึงเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรูที่ไมถูกตอง  และสังคมไม
เห็นคุณคาการศึกษา  และระบบการบริหารจัดการที่เปนปญหา 
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    (4)  ระบบการศึกษาไมทั่วถึง และไมดีพอ กับคนทุกกลุมไมวาจะเปน
ครอบครัว  เด็กปฐมวัย  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กดอยโอกาส เกษตรกร ผูใชแรงงาน ผูสูงอายุ 
ชนกลุมนอย ฯลฯ 
    (5)  สังคมยังไมเห็นคุณคา  และมีสวนรวมในการผลักดันการศึกษา 
    (6)  ขาดระบบสงเสริมวิชาชีพครู 
    (7)  ขาดการมีสวนรวมขององคกรอ่ืนในสังคม ระบบการศึกษาของเราจํากัด
ตัวอยูกับโรงเรียนเทานั้น  ขาดการมีสวนรวมหลากหลาย ทําใหขาดพลัง ขาดคุณภาพ มีปญหา
มากมาย 
    (8)  ระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีปญหา ดังนี้ 
     -  การรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางสูง 
     -  ขาดการตรวจสอบที่อิสระและมีคุณภาพสูง 
     -  ระบบการเงินเพื่อการศึกษา ไมสงเสริมการปรับพฤติกรรมของ
สถาบันการศึกษาไปทางบวก 
   เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2540, หนา60-61) กลาวถึงปญหาของการศึกษาไทย
ในยุคกอนปฏิรูปไว ดังนี้ 
    (1)  ปญหาการเรียนการสอน  ในระบบทองจําที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา
ยาวนานหลายรอยปทําใหเด็กไทยสวนใหญไมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห และคิด
สรางสรรค 
    (2)  ปญหาการขาดแคลนปริมาณครู  รวมทั้งครูที่มีอยูขาดประสิทธิภาพ 
บางครั้งไมมีใจรักในการสอนอยางแทจริง อันเปนผลสืบเนื่องจากทางเลือกของนักศึกษาตอการ
เรียนวิชาชีพครูในปจจุบัน  กลายเปนทางเลือกสุดทาย  และเมื่อรวมกับรายไดที่คอนขางนอยกวา
วิชาชีพอ่ืน ครูจํานวนมากจึงไมมีภาระใจในการสอนอยางแทจริง 
    (3)  ปญหาการศึกษาที่ไมมีความเปนทองถ่ินอยางเพียงพอ จนทําใหคนที่
สําเร็จการศึกษาในระดับสูงๆ โดยสวนใหญ  จะกระจุกตัวทํางานในตัวเมืองใหญ ทําใหเกิดปญหา
ทองถ่ินไมไดรับการพัฒนาอยางที่นาจะทําได 
    (4)  ปญหาการปลูกฝงแนวคิด และคานิยมที่ไมถูกตองใหคนในสังคมผาน
ระบบการศึกษา หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยเลียนแบบการศึกษาของตางประเทศ การศึกษา
ของไทย  จึงมีลักษณะแยกสวน คือสอนใหคนประกอบอาชีพได แตขาดการสรางปรัชญาความคิด
เชิงบูรณาการใหสอดคลองกับวิถีชีวิตจริงในความเปนมนุษย 
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    (5)  ปญหาคานิยมของคนไทย ที่มักจะไมมีความเอาใจใสตอการศึกษาที่
แทจริง  โดยคิดไปวาการศึกษาเปนเพียงเร่ืองกระบวนการปฏิบัติภายในโรงเรียนเทานั้น เปนผลให
คนไทยไมใฝในการเรียนรูตลอดชีวิต และทําใหการลงทุนเวลาใหกับการศึกษามีนอย ในขณะที่
สวนใหญของเวลาและทรัพยากร จะใชไปกับเรื่องบันเทิงคดี เชน การดูละคร การคุยเลน และ
กิจกรรมอื่นที่มักไมเสริมภูมิปญญา 
    (6)  ปญหาบริบทแวดลอมไมไดเอื้อตอการเรียนรูของประชาชน  เชน  
ส่ือมวลชน  มุงเนนการใหขาวสารดานความบันเทิงมากกวาความรู  ครอบครัวและชุมชนขาดการ
สงเสริมใหคนรักการเรียนรู  เปนตน 
    (7)  รัฐบาลและพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในปจจุบันมักจะพิจารณา
และจัดอันดับให “กระทรวงศึกษาธิการ” กลายเปนกระทรวงเกรดซี ที่ไมคอยมีความสําคัญมากนัก 
เพราะการเปนกระทรวงที่ในอดีตมีผลประโยชนคอนขางนอย เมื่อเปนเชนนี้ จึงไมไดรับความเอาใจ
ใสมากเทาที่ควร ทั้งๆ ที่ควรใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ หากมองผลประโยชนของประเทศชาติ
เปนที่ตั้ง 
   กลาวโดยสรุป สาเหตุของการปฏิรูปการศึกษา  แบงออกไดเปน 3 สาเหตุใหญ 
คือสาเหตุแรก  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุงการสอนเนื้อหาวิชาใหทองจํา เปนการจํากัด
ศักยภาพของความงอกงาม ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห  และสรางสรรค สาเหตุที่สองตัว
ครูคุณภาพไมดีพอ อันเนื่องจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนเนื้อหาทองจํา ตามที่ครู
กําหนด  ทําใหครูขาดการพัฒนาตนเอง ประกอบกับครูไมมีใจรักในการสอนอยางแทจริงเนื่องจาก
การเลือกเรียนวิชาชีพครู  เพราะสถานการณบังคับ  จึงเปนตัวเลือกสุดทาย  และขาดระบบสงเสริม
วิชาชีพครู ทําใหครูตองออกจากวิชาชีพเมื่อมีทางไปสูอาชีพอ่ืน ทําใหเกิดปญหาขาดแคลนครู  
สาเหตุที่สาม  มาจากสังคม  ส่ิงแวดลอมที่ยังไมเห็นคุณคาของครู  และการศึกษา  สังคมให
ความสําคัญกับอํานาจ และเงินตรามากกวา จึงขาดการมีสวนรวมสนับสนุนจากสังคม ประกอบกับ
ส่ิงแวดลอมที่ไมเอื้อตอการเรียนรู ส่ือมวลชนที่มุงใหความบันเทิงมากกวาความรู คานิยมของคน
ไทยที่ไมเอาใจใสการศึกษาอยางแทจริง ทําใหขาดการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งหลักสูตรการศึกษา
ที่มีลักษณะแยกราง คือสอนใหประกอบอาชีพได แตขาดความคิดในการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง  
ทําใหเกิดปญหาสังคม ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุน  เยาวชนมีปญหา 
  2.2  จุดมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
   ประเวศ  วะสี (2541, หนา 61–62) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายการปฏิรูปการศึกษาไว
วา การปฏิรูปการศึกษามีวัตถุประสงค 5 ประการ คือ 
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    (1)  เปนการศึกษาสําหรับคนทั้งมวล (education for all) อยางทั่วถึง ยืดหยุน 
หลากหลาย เหมาะสมกับคนทุกกลุมในสังคม 
    (2)  ใหทุกสวนในสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (all for education) 
    (3)  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหมีกระบวนการเรียนรูที่งาย สนุก และพัฒนา
ไดเต็มตามศักยภาพของคนเปนมนุษย สามารถแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม การเมือง และสุขภาพ เปนตน 
    (4)  สรางระบบสงเสริมวิชาชีพครู 
    (5)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีความสมบูรณ และมีประสิทธิภาพในการ
จัดการ และตรวจสอบใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา 
   ประเวศ  วะสี (2539, หนา 9) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของการ
ปฏิรูปการศึกษาไวดังนี้ 
   “การปฏิรูปการศึกษา มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ เปนการศึกษาเพื่อคนทั้ง
มวล สังคมทั้งมวลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและเปนการศึกษาที่แกปญหาทั้งมวล และใน
การปฏิรูปดังกลาว มีการปฏิรูป 3 อยาง คือ ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และ
ปฏิรูปการจัดการศึกษา” 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2538, หนา 17) ไดระบุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา
ไวดังนี้ 
   “การปฏิรูปการศึกษามีเปาหมายใหเด็กและเยาวชนสําเร็จการศึกษาอยางมี
คุณภาพสูง เต็มศักยภาพของทุกคน สามารถชวยพัฒนาสังคมอยางสรางสรรค ทั้งในประเทศและ
ระดับโลก รวมทั้งเปนผูสามารถตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล เปนบุคคลแหงการเรียนรู ปรับตัวไดทัน
ตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี” 
   ทวี  เปยประเสริฐ  (2547, หนา 7) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการปฏิรูป
การศึกษาไวดังนี้ การปฏิรูปการศึกษา มีเปาหมายเพื่อยกระดับและพัฒนาการจัดการศึกษาใหได
มาตรฐาน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน 
   สรุปจุดมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา คือ ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ สราง
ระบบสงเสริมวิชาชีพครูและปฏิรูประบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
ไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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  2.3  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
   นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันประมวลไดจากกฎหมายการศึกษาที่
สําคัญ ดังนี้ 
    (1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
    (2)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง 
2545) 
    (3)  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2550-2554 
    (4)  แผนพัฒนาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีสาระสําคัญเปนการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทางดานการศึกษามีอยู 3 มาตรา คือมาตรา 43,81 และ289 ดังนี้ 
 มาตรา43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป 
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
 การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและเอกชนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ยอม
ไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษา อบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม ใหเกดิ
ความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรู และปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการ
คนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 มาตรา 289 องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตาม
ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐแตตองไมขัดตอมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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 การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถ่ินตามวรรค 2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
คํานึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินดวย 
 สรุป รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใน 3 มาตราที่เกี่ยวกับ
การศึกษานั้นไดกําหนดใหบุคคลไดมีสิทธิเสมอภาคกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอย
กวาสิบสองปโดยไมเสียคาใชจายซึ่งรัฐเปนผูจัดใหไดทั่วถึงโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เอกชนมีสวนรวมและใหมีการปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม มีการพัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถ่ิน 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 16 ในปพุทธศักราช 2540 มาตรา 43  
กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวา 12  ปที่รัฐจะตองจัดให
อยางทั่วถึง  และมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  ตองคํานึงถึงการมี
สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน  กําหนดใหมีกฎหมายแมบทการศึกษาเปน
ฉบับแรกของประเทศ  ซ่ึงนําไปสูการยกราง “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542” ใหมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2542 ซ่ึงถือเปนกฎหมายแมบททางการศึกษาฉบับแรกของ
ประเทศไทย 
 ความมุงหมายและหลักการ 
 มาตรา 8  การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 
  (1)  เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
  (2)  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  (3)  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
 มาตรา 9  การจัดระบบ  โครงสราง  และกระบวนการจัดการศึกษา  ใหยึดหลักดังนี้ 
  (1)  มีเอกภาพดานนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
  (2)  มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
  (3)  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา 
  (4)  มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  
และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  (5)  ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
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  (6)  การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคการปกครองสวน
ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน 
 แนวการจัดการศึกษา 
 มาตรา 22  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 มาตรา  23  การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
  (1)  ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง  และความสัมพันธของตนเอง  กับสังคม  ไดแก  
ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  และสังคมโลก  รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
  (2)  ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งความรูความเขาใจ
และประสบการณเร่ืองการจัดการ  การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
  (3)  ความรูเกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทย  และการ
ประยุกตใชภูมิปญญา 
  (4)  ความรู  และทักษะดานคณิตศาสตร  และดานภาษา  เนนการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 
  (5)  ความรู  และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 มาตรา  24  การจัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  (2)  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
  (3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิด
เปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
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  (4)  จัดการเรียนการสอน  โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันถึงประสงคไวในทุกวิชา 
  (5)  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้  ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการ
เรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
  (6)  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา  ทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับ
บิดามารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 มาตรา 30  ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่ เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
การศึกษา 
 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปน
องคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการ
จัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและ
หลักการ  และแนวการจัดการศึกษาในและละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป  
นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
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 ครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา 
 มาตรา 52 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู  คณาจารย  
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง โดยการ
กํากับและประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนาบุคลากร
ประจําการอยางตอเนื่อง 
 รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางเพียงพอ 
 มาตรา 53 ใหมีองคกรวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา มีฐานะ
เปนองคกรอิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพ  ในกํากับของกระทรวง  มีอํานาจหนาที่กําหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู  
ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา 
 ใหครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
 การจัดใหมีองคกรวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
 ความในวรรคสองไมใชบังคับแกบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
สถานศึกษาตามมาตรา 18 (3)  ผูบริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา และวิทยากรพิเศษ
ทางการศึกษา 
 ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกคณาจารยผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา
ในระดับอุมดศึกษาระดับปริญญา 
 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา  
หนังสือทางวิชาการ  ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน  วัสดุอุปกรณ  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น  โดยเรงรัด
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต  
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
 มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต  และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
เพื่อใหมีความรู  ความสามารถ  และทักษะในการผลิต  รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
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 มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได  เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา  การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย 
 จากหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สรุปไดวาเปนเรื่องสําคัญ  เพราะได
กลาวถึงการกําหนดรายละเอียดของการจัดการศึกษาวาใครมีบทบาทมากนอยเพียงใด ซ่ึงจะ
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของไทยเปนอยางมาก ซ่ึงจะสงผลตอการจัดระบบ
โครงสรางการบริหารการศึกษา การบริหารจัดการ หลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาครู  
คณาจารยและองคกรวิชาชีพ โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติที่มองเห็นเปนรูปธรรมที่
ชัดเจน  ในสวนของการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาที่มีหนวยงานระดับกระทรวง เขตพื้นที่
การศึกษา  และระดับสถานศึกษา  การบริหารจัดการในระดับสถานศึกษานั้นเนนการกระจายอาํนาจ  
ความเปนอิสระคลองตัวในการบริหารและมุงใหการมีสวนรวมของประชาชน องคกรชุมชน
ทองถ่ิน  และสถาบันตางๆ ทางสังคม ไดเขามารวมมีบทบาทในการบริหารการศึกษา ตามความ
พรอมและศักยภาพของทองถ่ินนั้นๆ โดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงมีองคกรมหาชน  เขามา
ดําเนินงานเปนหนวยงานอิสระที่จะเขามาควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามที่ตองการ 
 
 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 – 2559) 
 ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และมาตรา 33 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจึงไดดําเนินการจัดทํา “แผนการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ” ซ่ึงเปลี่ยนชื่อใหมเปน “แผนการศึกษาแหงชาติ” ขึ้นเปน
แผนยุทธศาสตรเพื่อใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคลองตองกันทั้งประเทศตั้งแต พ.ศ.2545 – 
2559 อยางบูรนาการคุณภาพชีวิตในทุกๆ ดานโดยอยูบนพื้นฐานของปรัชญาหลัก แนวคิด และ
เจตนารมณของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา เปนแผนบูรนาการ
แบบองครวม พัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และพัฒนาสังคมใหเขมแข็งและมีดุลยภาพ ได
กําหนดวัตถุประสงคและแนวนโยบายเพื่อดําเนินการไวในวัตถุประสงค 3 ขอ และแนวนโยบาย 11 
ประการ ดังนี้ 
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 1.  การพัฒนาทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู โดยมี
เปาหมาย 
  1.1  เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ป ทุกคนไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมทุกคนกอน
สูระบบการศึกษา 
  1.2  เด็กทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับเกาป 
  1.3  คนไทยทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 
  1.4  มีกําลังคนดานอาชีวศึกษาระดับตางๆ ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
  1.5  มีการพัฒนาฝมีแรงงานใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐานในรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย 
  1.6  ผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป มีโอกาสไดรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
จัดในหลากหลายรูปแบบ 
  1.7  มีการจัดบริการการศึกษาในรูปแบบ และวิธีการตางๆ ทั้งที่เปนการศึกษาใน
ระบบนอกระบบ และการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จากแหลงเรียนรูที่
มีอยูอยางหลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการศึกษาของประชาชนทุกคน 
 2.  การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยมีเปาหมาย 
  2.1  ผูเรียนเปนคนเกงที่พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ เปนคนดีและมีความสุข 
  2.2  ครูทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความรู และความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
  2.3  ผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคนไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  2.4  สถานศึกษาทุกแหงมีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. การปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม โดยมีเปาหมาย 
  3.1  มีการบูรณาการดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งในเนื้อหา 
กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเสริมสรางศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
  3.2  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถานบันสังคมอื่นทุกแหง
รวมคิดและรวมดําเนินงานเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปนผูมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
รวมทั้งคานิยมเชิงสุนทรียะภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามวิธีชีวิตที่ดีงาม 
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  3.3  คนไทยสวนใหญมีคานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสมตามระบบวิธีที่ดีงาม 
 4.  การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่ม
สมรรถนะการแขงขันในระดับนานาชาติ โดยมีเปาหมาย 
  4.1  คนไทยทุกคนมีความรู ความคิดและความใฝรูทั้งในดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ควบคูไปกับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
  4.2  ผลิตครู คณาจารย และบุคลากรดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในปริมาณที่
สอดคลองกับความตองการและไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อประโยชนตอการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ 
  4.3  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคุณภาพและมีสัดสวน
ทัดเทียมกับที่มีอยูในประเทศผูนําในระดับนานาชาติ 
  4.4  บุคคลกรที่ทํางานวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาใหมี
คุณภาพและความรูความสามารถอยางจริงจังในสาขาของตน 
  4.5  ผลิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง
ความรูและการเรียนรูและนวัตกรรมได 
 5.  การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู เพื่อสรางเสริมความรู ความคิด ความประพฤติ และ
คุณธรรมของคน โดยมีเปาหมาย 
  5.1  คนไทยทุกคน มีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห และการ
แกปญหา มีความใฝรู และสามารถประยุกตใชความรูไดอยางถูกตองเหมาะสมสามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่องเต็มตามศักยภาพ 
  5.2  คนไทยทุกคน มีความซื่อสัตยสุจริต รูจักรับผิดชอบชั่วดี มีระเบียบวินัย 
ประหยัด อดออม มีจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอสวนรวม และมีสุขภาพแข็งแรง 
  5.3  คนไทยทุกคนมีโอกาส และทางเลือกที่จะเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชวงอายุแต
ละวัยจากสถานศึกษา และแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดวยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย มีคุณภาพ 
และยืดหยุนตามความตองการ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน 
 6.  สงเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู และการเรียนรูของตน และสังคมไทย
โดยมีเปาหมาย 
  6.1  เพิ่มสัดสวนการสนับสนุนดานการวิจัย และพัฒนาของประเทศจากภาครัฐไม
นอยกวารอยละ 1.5 ของงบประมาณรายจายประจําป และเพิ่มขึ้นตามสมรรถนะ ทางดานเศรษฐกิจ
ของประเทศ และความจําเปนเรงดวนในการวิจัย และพัฒนาเฉพาะเรื่องโดยจัดระบบการจัดสรร
งบประมาณอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
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  6.2 มีการวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สังคมศาสตร ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร ทั้งที่เปนการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยที่มุงการประยุกตใชประโยชน
ในบริบทของสังคมไทยมากขึ้น 
  6.3 มีบุคลากรเพื่อการวิจัย และพัฒนาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในอัตราที่
ใกลเคียงกับที่มีในประเทศผูนําในระดับนานาชาติ 
 7.  การสรางสรรคประยุกตใช และเผยแพรความรู และการเรียนรูเพื่อสรางสังคม
คุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู 
  7.1  มีการพัฒนาความรู และการเรียนรูใหมๆที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย 
  7.2  มีการใชความรูเปนพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
  7.3  มีการใชความรูเปนฐานในการพัฒนาในทุกภาคการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของ
สินคา และผลิตภัณฑที่นํามาสูรายไดที่เพิ่มขึ้นของคนไทย 
 8.  การสงเสริม และสรางสรรคทุนทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
บนฐานของศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ินไทย โดยมีเปาหมาย 
  8.1  สถาบันในสังคมทุกสถาบันสามารถทําหนาที่ เปนภูมิคุมกันพัฒนาจิตใจ 
คุณภาพชีวิตที่ดีงาม และมีความสุขของตน และสังคมไทยไดตลอดไป 
  8.2  มีการฟนฟู พัฒนา และสรางสรรคพฤติกรรมของคน และส่ิงแวดลอมรอบตัวให
เกิดความดีงาม เพื่อประโยชนในการพัฒนาจิตใจ แบะคุณภาพชีวิตที่ดีงาม และมีความสุขของคน 
และสังคมไทย 
 9.  การจํากัด ลด ขจัดปญหาทางโครงสรางที่กอใหเกิด และหรือคงไวซ่ึงความยากจน 
ขัดสน ดอยทั้งโอกาส และศักดิ์ศรีของคน และสังคมไทย เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม โดยมี
เปาหมาย 
  9.1 ประชากรในวัยเรียนโดยเฉพาะผูดอยโอกาส ซ่ึงครอบคลุมถึงกลุมผูยากไร ผูอยู
หางไกลที่เสียเปรียบ ผูอยูในกลุมเสี่ยง ผูพิการและทุพพลภาพ ทั้งที่อยูในเมือง และในชนบทมี
โอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปในรูปแบบที่หลากหลายที่จัดอยางมีคุณภาพ และทั่วถึง 
  9.2 ประชากรผูดอยโอกาสทุกกลุมมีโอกาสในการเขาถึง และไดรับการบริการทาง
การศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพที่จัดอยางทั่วถึง และเปนธรรม 
  9.3 มีการบริการ และจัดการศึกษาที่เปนอิสระสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
และชุมชนอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
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  9.4 ประชาชน ชุมชน องคกร ประชาคมมีความเขมแข็งสามารถรวมตัดสินใจ กํากับ
ดูแล ตรวจสอบ ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสาธารณะที่มีผลกระทบตอชุมชน และ
ทองถ่ินโดยรวม 
 10.  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการพัฒนาประเทศโดยมีเปาหมาย 
  10.1  มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของการศึกษาอยาง
ทั่วถึง และทัดเทียมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันเปนเครือขายอยางมีระบบ 
  10.2  ประชาชนทุกคนเห็นความสําคัญ และประโยชนของการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา และสามารถที่จะใชเทคโนโลยีดังกลาวในการเพิ่มพูนความรู และการเรียนรูอยางตอเนื่อง
เพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพ และการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามสมควร 
 11.  การจัดระบบทรัพยากร และการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
เพื่อพัฒนาคน และสังคมไทย โดยมีเปาหมาย 
  11.1 ทุกสวนของสังคมทั้งในประเทศ และตางประเทศมีสวนรวมระดมทุนเพื่อการ
เรียนรูของคนไทยทุกคน 
  11.2 เปดโอกาสใหภาคเอกชนเขารวมในการรวมลงทุนจัดการดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมในระดับที่เอกชนมีศักยภาพในการจัดมากขึ้น 
  11.3 มีการจัดสรรทรัพยากรจากการรวมลงทุนของทุกสวนในสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความหลากหลาย และสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
 
 แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะท่ี 8 – ระยะท่ี 9  
 สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 – 
2 5 4 4 )  – ระยะที่  9  (พ .ศ . 2 5 4 5  – 2 5 4 9 )  ของกระทรวงศึกษาธิการในด านการศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) มีนโยบาย 6 ประการ ดังนี้ 
 นโยบายขอที่ 1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  เรงรัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพใหครองคลุมทุกกลุมเปาหมายตั้งแตระดับ
กอนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางทั่วถึง และเปนธรรม 
 นโยบายขอที่ 2 การผลิต และพัฒนากําลังคน 
  เรงรัดผลิตและพัฒนากําลังคนใหสามารถประกอบอาชีพ และพัฒนาอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเอื้อตอความตองการและการพัฒนาของชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยเฉพาะ
กําลังคนระดับกลางและระดับสูงในสาขาที่ขาดแคลน 
 

 41 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 นโยบายขอที่ 3 การปฏิรูปกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน 
  ปฏิรูปกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนทุกระดับ ทุก
ประเภทโดยเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของคนไทยในอนาคตรวมทั้งใหหลักสูตรมีความคลองตัว และสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และการพัฒนาประชาคมโลก 
 นโยบายขอที่ 4 การปฏิรูประบบการสรรหา การผลิต และการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ปฏิรูประบบการสรรหา การผลิต และการพัฒนาครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และจรรยาบรรณในอาชีพเพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอน และจัดการ
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาในอนาคต 
 นโยบายขอที่ 5 การเรียนรูตลอดชีวิต 
  สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู เครือขายการเรียนรู 
ระบบขอมูลขาวสาร การใชภูมิปญญาทองถ่ิน การวิจัยและพัฒนาใหนําไปสูองคกรและสังคมแหง
การเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
 นโยบายขอที่ 6 การปฏิรูปการบริหาร และการจัดการศึกษา 
  ปฏิรูปการบริหาร และการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพโดยมุงใหเกิด
ความสมานฉันทระหวางบุคลากรและหนวยงานรวมทั้งการพัฒนาโครงสรางองคกร การกระจาย
อํานาจไปสูทองถ่ิน และสถานศึกษาตลอดจนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน 
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
 สรุปไดวากระทรวงศึกษาธิการไดวางนโยบายทางดานการศึกษาดังกลาว เพื่อเปน
แนวทางนําสูการปฏิบัติ โดยเริ่มตั้งแตการเรงรัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และ
เปนธรรม ปฏิรูปกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยเนนใหผูเรียน
เปนศูนยกลางการเรียนรู ปฏิรูประบบการสรรหาการผลิตและการพัฒนาครู รวมท้ังบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา เรงรัดผลิตและพัฒนากําลังคน สงเสริมใหมีการเรียนรู
ตลอดชีวิตโดยพัฒนากระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาคนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู สรางองคกร
แหงการเรียนรูและสรางสังคมแหงการเรียนรู เพื่อใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยูในสังคมโลก
อยางมีความสุข ประเทศชาติกาวหนา มั่นคงในที่สุด 
  2.4  หลักการของการปฏิรูปการศึกษา 
   ประเวศ  วะสี (2541, หนา 62-63) ไดกลาวถึงหลักการปฏิรูปการศึกษาไว 5 
ประการ ดังนี้ 
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    (1)  ปฏิรูปการศึกษาจากการเปนระบบปดที่เนนการควบคุม ไปเปนระบบ
เปดที่สังคมมีสวนรวมอยางกวางขวางที่เนนการสงเสริมใหออกงาน 
    (2)  ปฏิรูปจากการเปนระบบที่ปรับตัวไมได (Non-adaptive System) ไปเปน
ระบบที่ปรับตัวไดโดยมีการตรวจสอบที่เปน Feedback loop 
    (3)  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนการสอน  และการทองจําที่เรียนยากแต
ผลิตคนดอยคุณภาพ ไปสูการเรียนที่สนุกและพัฒนาคนใหเต็มตามศักยภาพของความเปนมนุษย 
    (4)  ปฏิรูปการเงิน  เพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคคลและองคกร 
    (5)  ปฏิรูปจากการปฏิบัติโดยใชอํานาจ  ไปเปนการสรางความรูหนุนการ
ปฏิบัติทุกขั้นตอนเพื่อใหวัฏจักรแหงการปฏิบัติดวยปญญาหนุนไปตลอด 
   เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2540, หนา 63-64) ไดกลาวถึงหลักการปฏิรูปที่
เกี่ยวกับการปฏิรูปปรัชญาของการศึกษา เพื่อสรางสรรคคนใหมีความเขาใจจุดประสงคของ
การศึกษา 3 ประการ  คือ 
    (1)  การศึกษาเพื่ออัตตา เปนการศึกษาเพื่อประโยชนสูงสุดที่พึงไดแกตนเอง  
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และเขาถึงแกนแทของปรัชญาการศึกษา ที่เปนประโยชน
ตอชีวิตของผูเรียนดวย 
    (2)  การศึกษาเพื่อชีวิต ยกระดับคุณภาพจิตใจ และปูพื้นฐานคุณธรรมแก
เยาวชน กระตุนใหคนไทยทุกคนใหไดรับการสรางใหเปนคนที่สมบูรณแบบ มีคุณธรรม  จริยธรรม 
มีความเขาใจในความเปนมนุษยอยางถูกตองรวมกับผูอ่ืน  และรับคานิยมที่ถูกตอง อันมีประโยชน
ในการดํารงชีวิต 
    (3)  การศึกษาเพื่อปวงประชา เพื่อใชความรู  ความสามารถที่ไดจากการศึกษา  
มาชวยสรางประโยชนใหแกชุมชน  สังคม  ไมไดเปนผูนําที่ตองการเพียงอํานาจ  ช่ือเสียง  เกียรติยศ
เทานั้น 
   กลาวโดยสรุป หลักการของการปฏิรูปการศึกษา คือการปฏิรูประบบการศึกษาที่
เปดกวางสูสังคม ใหสังคมมีสวนรวมสนับสนุนและตรวจสอบได รวมทั้งกระบวนการเรียนรูที่สราง
ความรู ควบคูการปฏิบัติอยูบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อใหไดรับความนิยมที่ถูกตอง  
เพื่อดํารงชีวิตตนเอง และชวยสรางประโยชนแกชุมชนและสังคมไดในที่สุด 
  2.5  แนวทางการดําเนินงาน 
   เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2540, หนา 64-68) ไดกลาวถึงแนวทางในการ
ดําเนินการปฏิรูปในลักษณะ 3 ประสาน ดังนี้ 
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    (1)  การปฏิรูปคนที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
     คนที่ตองไดรับการปฏิรูปแบงเปน  2  ประเภท  คือ  
     ประเภทที่ 1 คนที่เกี่ยวของโดยตรงเกี่ยวกับการศึกษา เชน ครู อาจารย  
ผูบริหาร  ผูเรียน  พอ  แม  ผูปกครอง 
     ประเภทที่ 2 คนที่ เกี่ยวของทางออมกับการศึกษา เชน ส่ือมวลชน  
นักการเมือง  ผูนําองคกร  ผูนําชุมชน  นักเขียน  นักรอง  ผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจ 
    (2)  ปฏิรูประบบการศึกษา 
     (2.1)  ปลูกฝงปรัชญา  แนวคิดและคานิยมที่ถูกตอง 
     (2.2)  ปฏิรูประบบการสอนใหคนคิด  วิเคราะห  และประยุกตใชเปน 
     (2.3)  ปฏิรูปการสอนโดยเปนตนแบบ  หรือแบบอยางใหนักศึกษา
กระทําตาม (Role Modeling) 
     (2.4)  ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาที่มีความสมดุลระหวางความเปนทองถ่ิน  
พรอมๆ กับความเปนสากล 
     (2.5)  ปฏิรูประบบการศึกษาที่มีความสมดุลระหวางการศึกษาเชิงทฤษฎี  
กับความสอดคลองในชีวิตจริง 
     (2.6)  การปฏิรูประบบการกระจายโอกาสใหครอบคลุม 
     (2.7)  ระบบการเรียนการสอนที่เนนสิ่งที่เปนเอกลักษณของประเทศไทย 
     (2.8)  เปดเสรีใหเอกชนเขามามีบทบาทจัดการดานการศึกษา 
     (2.9)  มีลักษณะเปนพลวัต  สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดรวดเร็ว 
     (2.10)  การวางแผนจัดการศึกษา ใหมีสวนสนับสนุนการพัฒนาดาน
ตางๆ 
     (2.11)  รูปแบบการจัดการศึกษา จัดหลักสูตร การเรียนการอสนให
เหมาะสมสอดคลองกับลักษณะความสามารถ 
     (2.12)  ปฏิรูปครบ  3  ดาน  คือ  ความรู  คุณลักษณะชีวิต  และทักษะ 
    (3)  ปฏิรูปบริบทแวดลอมที่สงผลกระทบตอการศึกษา หมายถึงการปฏิรูป
สภาพแวดลอมที่สามารถสงผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  ทั้งในแงของการสงเสริม สนับสนุน  
หรือเปนอุปสรรค สภาพแวดลอมเหลานั้น ไดแก บริบทครอบครัว  การเมือง ภาคราชการ  
ภาคเอกชน  ส่ือตางๆ ในสังคม  สังคมแหงการเรียนรู  เปนตน 
   ประเวศ  วะสี  (2541, หนา 64 – 79) ไดเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว 8 
ประการ ดังนี้ 
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    (1)  ออกกฎหมายรับรองการกระจายสิทธิการจัดการศึกษาไปสูสังคมโดย
ทั่วถึง  เพื่อใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  วัด  องคกรปฏิบัติทั้งของรัฐ และเอกชน มีสิทธิในการจัด
การศึกษา  สังคมทั้งมวลมีสวนรวมในการศึกษา  (All For Education) เพื่อใหมีการศึกษาที่เพียงพอ 
หลากหลาย เขาถึงโดยคนทุกกลุม มีความคิดริเร่ิม หรือนวัตกรรมงอกงามทั่วไป 
    (2)  ออกกฎหมายปรับบทบาท กระทรวง ทบวง กรม และโรงเรียนเสียใหม 
จากการใชอํานาจสั่งการโรงเรียนไปทํางานตามนโยบาย ปรับมาเปนใหโรงเรียนมีอิสระที่จะคิดเอง 
ทําเอง มีความสัมพันธกับชุมชนทองถ่ิน  ใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล และมีคณะกรมการโรงเรียนที่มี
กรมการที่เหมาะสม  ซ่ึงรวมถึงผูนําชุมชนทองถ่ิน พระ ภาคธุรกิจ ขาราชการ ผูทรงคุณวุฒิ โดย
ประธานไมควรเปนขาราชการ ทั้งนี้ความเปนนิติบุคคล จะทําใหสามารถคิดเอง ทําเอง เก็บเงินเอง  
ใชเอง และจะทําใหโรงเรียนเขมแข็งขึ้นโดยรวดเร็ว 
    (3)  ออกกฎหมายมาตรฐานและประเมินการศึกษา มีการจัดตั้งสํานัก
มาตรฐาน  และประเมินการศึกษาแหงชาติ เปนองคกรอิสระ มีการใชงบประมาณที่คลองตัว 
สามารถจัดการใหมีการรวมมือ  ศึกษาวิจัย พัฒนามาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง และสรางผู
ประเมินการศึกษา (inspector) มีการบัญญัติโดยกฎหมายวาสถาบันการศึกษาทุกแหงทั้งของรัฐและ
เอกชน จะตองถูกประเมินผลของการประเมินจะนําไปสูแรงจูงใจ  และการบริหารจัดการใหมีการ
ปรับปรุงคุณภาพ  ใหดียิ่งๆ ขึ้น 
    (4)  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยมุงการเรียนรูที่เอาผูเรียนเปนตัวตั้ง และ
เรียนจากสถานการณจริง จากธรรมชาติแวดลอม ชุมชน การทํางาน การประกอบอาชีพ การ
ชวยเหลือผูอ่ืน ส่ือ ขอมูลขาวสาร ฝก การทํางานรวมกลุม สรางความเปนชุมชน ฝกเรื่องการจัดการ  
และฝกทักษะชีวิต เพื่อใหสามารถเผชิญกับสถานการณตางๆ โดยผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตาม
ความถนัด และความชอบสวนบุคคล ดวยวิธีสังเกต บันทึก แลวนําเสนอ อภิปราย ตั้งคําถาม คนหา
คําตอบ 
    (5)  สรางสถาบันส่ือเพื่อการศึกษา ออกกฎหมายตั้งสถาบันสื่อเพื่อการศึกษา 
เปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระมีงบประมาณที่คลองตัว ลงทุนสรางเครือขาย  สารสนเทศ (IT) เพื่อ
ประโยชนของการเรียนรู และสงเสริมใหมีการผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีปฏิสัมพันธกับผูเรียน 
ชวยใหการเรียนรูงายขึ้น สนุก ประหยัดเวลา ครูและนักเรียนสามารถเรียนรูไปดวยกันได 
    (6)  พัฒนาระบบสงเสริมวิชาชีพครู โดยปรับบทบาทของกระทรวงทบวง 
กรม  และโรงเรียน ใหโรงเรียนเปนอิสระ จะทําใหครูมีอิสระและศักดิ์ศรีมากขึ้น ปรับใหโรงเรียน
เปนนิติบุคคล มีความสัมพันธกับชุมชน ทองถ่ิน ปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา ทําใหครูมี
รายไดเพิ่มขึ้น ปรับกฎหมายคุรุสภา ใหคุรุสภาเปนสภาของครูจริงๆ สามารถดําเนินการ ผดุงเกียรติ  
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สงเสริมการพัฒนาครู  ดูแลเร่ืองจริยธรรม และสวัสดิการ ออกกฎหมาย ตั้งสํานักงานคณะกรมการ
สงเสริมวิชาชีพครู เปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระ ทํางานนโยบาย แผน และประสานงาน สงเสริม
วิชาชีพครู อยางเปนระบบ 
    (7)  ปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษาโดยใชเงินงบประมาณไปที่ผูเรียน ทํา
ใหผูเรียนสามารถเลือกโรงเรียนได  หรือโรงเรียนไดรับงบประมาณสวนหนึ่งจากชุมชน  หรือ
โรงเรียนไดรับงบประมาณสวนหนึ่งเปนงบอุดหนุนการวิจัยการเรียนรู 
    (8)  สรางระบบวิจัยการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมีการตั้งสถาบันวิจัยระบบ
การศึกษา เปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระ ทําหนาที่สงเสริม และสนับสนุนการวิจัยระบบการศึกษา  
เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษา ใหสามารถทําภารกิจไดอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงขึ้น  
รวมทั้งตั้งกองทุนวิจัยการศึกษา เพื่อสนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาในทุกองคประกอบของระบบ
และกระบวนการเพื่อใหระบบการศึกษามีฐานอยูในความรูจริง 
   กลาวโดยสรุป แนวทางในการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูประบบการศึกษา
โดยจัดรูปแบบของหลักสูตร และการเรียนการสอนใหสอดคลองกับลักษณะความสามารถ ความ
ตองการของผูเรียน จัดบริบทแวดลอมที่สามารถสงผลกระทบเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ใหเปนสังคม
แหงการเรียนรูโดยปลูกฝงคานิยมที่ถูกตอง และสอนใหคิดวิเคราะหและประยุกตใชเปน มีการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุม เนนความเปนไทยเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีบทบาท
จัดการดานการศึกษา ซ่ึงแนวทางในการปฏิรูปการศึกษานี้มีผูมีบทบาทสําคัญ คือ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาดังนั้นแนวทางการปฏิรูปครู และบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยพัฒนาระบบสงเสริมวิชาชีพ 
ซ่ึงสามารถดําเนินการสงเสริมพัฒนาครูใหมีจริยธรรม และสวัสดิการอยางเปนระบบ 
   ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามแนวทางดังกลาวจึงออกกฎหมายรับรองการกระจาย
สิทธิการจัดการศึกษาไปสูสังคมอยางทั่วถึง ออกกฎหมายปรับบทบาทกระทรวง ทบวง กรม และ
โรงเรียนใหม ใหโรงเรียนมีความเปนอิสระ ออกกฎหมาย มาตรฐานและประเมินการศึกษา  เพื่อให
การจัดการศึกษามีคุณภาพ สรางสถาบันส่ือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ตั้ง
สถาบันวิจัยระบบการศึกษา เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาใหสามารถดําเนินการไปไดอยางมี
คุณภาพ และที่สุดการปฏิรูปการเงินโดยใหงบประมาณสนับสนุนไปที่ผู เรียน เพื่อผูเรียนได
ประโยชนสูงสุด 
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การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 กลไกสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น
หากไมมีการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปคงไมประสบความสําเร็จ รัฐจึงตอง
ออกกฎหมายเพื่อใหมีการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษากฎหมายสําคัญ มีดังนี้ 
  1.  รัฐธรรมนูญปพุทธศักราช 2540 
  2.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
  3.  แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) 
 
 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 81 กําหนดใหมีการ
พัฒนาวิชาชีพครู 
 2.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง2545)  
  จากรัฐธรรมนูญ  มาตรา  81 กําหนดใหมีการพัฒนาวิชาชีพครูจึงมีการตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไวดังนี้ 
  มาตรา 52 กําหนดใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบการพัฒนาครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 
  มาตรา 53 กําหนดใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา 
และใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและ
เอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด 
  มาตรา 54 ใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครู 
  มาตรา 55 ใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน
เกื้อกูลอ่ืนสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอและเหมาะสม 
ใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารยและยุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุน งานริเริ่ม
สรางสรรค ผลงานดีเดนและรางวัลเชิดชูเกียรติ 
  มาตรา 56 การผลิตและพัฒนาคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3.  แผนการศึกษาแหงชาติ(พ.ศ. 2545 – 2559) 
  ในแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559) ไดกําหนดแนวนโยบายเพื่อดําเนินการ 
การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมีเปาหมายประการที่
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2 คือ ครูทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และประการที่3 คือผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคนไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
 เปาหมายการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 เปาหมายในการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีความสามารถที่จะบริหาร
จัดการและอบรมสั่งสอนเยาวชนใหมีคุณภาพสอดคลองกับสังคมไทย และโลกในยุคปจจุบัน
รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความ
คลองตัว จูงใจใหคนดีมีความรูความสามารถและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมเขาสูวิชาชีพครู และ
ปฏิบัติงานในหนาที่ไดเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับความรูความสามารถ สอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงาน พรอมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนที่ยอมรับของสังคมและเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สรุป การปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมาย และนโยบายมีเปาหมายที่
จะพัฒนาทั้งคุณภาพ และมาตรฐานของตัวครูเอง และการปฏิบัติงานที่ถูกตองเหมาะสมเปนผู
ประกอบวิชาชีพช้ันสูง 
 การดําเนินการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการปฏิรูปบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ระดับสถานศึกษา
และประชาชน  ในชุมชนใหเปนทีมงานที่มีคุณภาพเพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยาง
แทจริงมีแนวทางการดําเนินงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 24-30) ดังนี้ 
 1.  สรางความตระหนัก  จิตวิญญาณและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ระเบียบคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ซ่ึงความสําคัญของจรรยาบรรณครู 
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2546) ไดกําหนดไวดังนี้ 
  1.1  ครูตองตระหนักเสมอวาเปนบุคคลสําคัญที่สุดในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนผู
เปนศิษย นอกจากสอนและปฏิบัติงานดีแลว ครูตองประพฤติตนดีดวย การพัฒนาศิษยจึงจะเกิด
ผลสําเร็จ 
  1.2  ตระหนักเสมอวาจรรยาบรรณ เปรียบเสมือนศีลธรรมที่กําหนดและควบคุม
ความประพฤติและการปฏิบัติตนของครู ซ่ึงเมื่อกระทําแลวยอมมีผลตอพัฒนาการของศิษยทั้ง
โดยตรงและโดยออม 
  1.3  ตองตระหนักเสมอวา การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครูนั้น เร่ิมตนที่ความคิด
และจิตใจ ดวยสํานึกความสมัครใจของแตละคน เมื่อคิดไดวาครูตองทําดีตอศิษย แลวจึงแสดงออก
ทางวาจาและการปฏิบัติดวยการพูดดี และปฏิบัติดี ตอศิษยทั้งในและนอกเวลาเรียน 
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  1.4  ครูสามารถประเมินตนเองวาไดปฏิบัติและประพฤติตนตามหรือสอนทาง
จรรยาบรรณขอใดบาง 
  1.5  เมื่อครูไดประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแลวจะทําใหเกิดความภาคภูมิใจ 
ดํารงความดีนั้นตองการปฏิบัติตอเนื่องตอไป 
  1.6  หากครูบกพรองหรืออนดอยในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ ขอใดก็สามารถ
หาสาเหตุ และปรับแกพฤติกรรมการแสดงออกดวยการลดละและเลิกพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
นั้นใหได 
 2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
  2.1  กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา  เพื่อนําไปสูความเปน
มืออาชีพ  ครูมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ครูจะตองเปนคนที่มี
ความรอบรูทั้งเนื้อหาวิชาการ และวีธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเทคโนโลยี เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ และสังคมไทยมีคุณภาพ สามารถแขงขันกับสังคมโลกได 
ดังนั้นครูทุกคนสามารถที่จะพัฒนาสูมืออาชีพไดดังนี้ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2537) 
   2.1.1  เชื่อวาผูเรียนทุกคนเรียนรูได 
    เปนวิธีการที่ทําใหครูผานประสบการณที่หลากหลาย ในเรื่องเกี่ยวกับ
ลักษณะการเรียนของผูเรียน ลักษณะกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนเรียนรูไดจริง ความสามารถหรือ
คุณลักษณะของผูเรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูดานตางๆ จนครูเกิดความคิดรวบยอด สรุปไดวา ถา
ครูเลือกใชวิธีการที่หลากหลายไดสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของผูเรียนแตละคน ผูเรียนทกุคน
สามารถเรียนรูได 
   2.1.2  กําหนดจุดพัฒนาผูเรียนได 
    เปนวิธีการที่นําขอมูลความสามารถที่แทจริงดานตางๆ ที่เกิดขึ้นในตัว
ผูเรียนแตละคนมาวิเคราะหกาความสามารถที่จําเปนขาดหายไป หรือตองพัฒนาเพิ่มขึ้น กําหนดจุด
ที่จะพัฒนาเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น มีลําดับขั้นพัฒนาการที่สูงขึ้นอยูเสมอเต็ม
ศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
   2.1.3  เลือกวิธีการพัฒนาผูเรียนไดเหมาะสม 
    เปนวิธีการที่ทําใหครูเลือกกิจกรรมที่หลากหลายไดสอดคลองกับขอจํากดั
ของสถานศึกษาและครู และใหครูวิเคราะหใหไดวากิจกรรมแบบใดที่ทําใหผูเรียนเรียนรูไดจริง ใน 
3 ลักษณะ คือทําตามแบบ ปรับปรุงจากแบบที่มีอยูแลว และสรางความรูขึ้นใหมไดเอง 
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   2.1.4  ลงมือปฏิบัติใหเกิดผลจริง 
    ครูมุงมั่นที่จะทํางานใหเกิดผลอยางแทจริง ทําไดใน 3 ลักษณะ คือ ครูทํา
ใหนักเรียน ครูพาใหนักเรียนทําตาม และสงถายวิธีการใหนักเรียนเปนผูปฏิบัติไดเอง 
   2.1.5  ประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
    เปนวิธีการที่ทําใหครูตรวจสอบจุดบกพรองงานของตนเอง ปลูกฝง
ความคิดวา การทํางานทั้งหลายมีวิธีการปรับปรุงเพิ่มเติมใหพัฒนาขึ้นไดเสมอ 
   2.1.6  ภาคภูมิใจในผลการพัฒนา 
    เปนวิธีการที่ทําใหครูรูสึกไดวา การไดทําประโยชนใหบุคคลอื่น สถาบัน
และสังคม แสดงตนใหเปนผูมีเกียรติภูมิในวิชาชีพครู การทําประโยชนและมีเกียรติภูมินี้ยอมนํามา
ซ่ึงความเคารพยกยองจากสังคมโดยสวนรวม 
  2.2  สรางพันธกิจรวมกันในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา  มีการประสานความ
ตระหนักและความพรอมที่จะรวมกันทํางาน  
 ในการจัดการศึกษาตามแนวปฎิรูป มาตรฐานและตัวบงชี้ไว 3 มาตรฐาน และ 11 ตัว
บงชี้ ประกอบดวย (สาระความรู, 2547) 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมือง และพลโลก 
 คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข เปาหมายของการจัดการศึกษาอยูที่การพัฒนา
คนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย พัฒนา
คนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความตองการ ทั้งในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ 
สติปญญา ความรูและทักษะ คุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงคและอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
 ตัวบงชี้ 
  1.1  กําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ 
   1.1.1  คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
เจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑการพัฒนาในแตละชวงวัย 
  1.2  ความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคม 
   1.2.1  คนไทยไดเรียนรูเต็มศักยภาพของตนเอง 
   1.2.2  คนไทยมีงานทํา และนําความรูไปใชในการสรางประโยชนใหสังคม 
  1.3  ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว 
   1.3.1  คนไทยสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการเรียนรู รูทันโลก รวมท้ังมี
ความสามารถในการใชแหลงความรูและส่ือตางๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
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   1.3.2  คนไทยสามารถปรับตัวได มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
  1.4  ทักษะทางสังคม 
   1.4.1  คนไทยเขาใจและเคารพในธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและสังคม มีทักษะและ
ความสามารถที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
   1.4.2  คนไทยมีความรับผิดชอบ เขาใจ ยอมรับและตระหนักในคุณคาของ
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน สามารถแกปญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติ
วิธี 
  1.5  คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
   1.5.1  คนไทยดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
   1.5.2  คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึก ในเกียรติภูมิ
ของความเปนคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทยรักแผนดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย เปนสมาชิกที่ดี เปนอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
 มาตรฐานที่  2  แนวการจัดการศึกษา 
 จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ และการบริหาร โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 การจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี ไดฝกการคิด ได
เรียนรูจากประสบการณตรงที่หลากหลายตรงตามความตองการและมีความสุขในการเรียนรู ครู 
คณาจารยรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญา
ไทย จัดบรรยายเอื้อตอการเรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และพัฒนา
ความคิดของผูเรียนอยางเปนระบบและสรางสรรค 
 ความสําเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก ผูเรียน ครู
คณาจารย ผูบริหาร ผูปกครองและสมาชิกชุมชน และปจจัยดานการบริหาร ไดแก หลักการบริหาร
จัดการและหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวบงชี้ 
  2.1  การจัดการหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
   2.1.1  มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมผูเรียนทุก
ระบบ สอดคลองตามความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
   2.1.2  ผูเรียนมีโอกาส / สามารถเขาถึงหลักสูตรตางๆ ที่จัดไวอยางทั่วถึง 
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   2.1.3  องคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มี
อาคารสถานที่ มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 
  2.2  มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ
และมีคุณภาพ 
   2.2.1  ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยาง
เปนระบบตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
   2.2.2  ครู คณาจารย ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึง
พอใจในการทํางานและผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง 
   2.2.3  มีแนวโนมในการรวมตัวจัดตั้งองคการอิสระ เพื่อสรางเกณฑมาตรฐาน
เฉพาะกลุมและติดตามการดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองคความรู
ที่หลากหลาย 
  2.3  มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน 
   2.3.1  องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามสภาพ
ทองถ่ิน บุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของผูเรียน 
   2.3.2  ผูรับบริการ / ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการจัดบริการทาง
การศึกษาของสถานศึกษา 
   2.3.3  มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ได 
 มาตรฐานที่  3  แนวทางสรางสังคมแหงการเรียนรู หรือสังคมแหงความรู 
 การสรางวิถีการเรียนรู  และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง 
 การเรียนรู ความรู นวัตกรรม ส่ือ และเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสู
สังคมแหงความรู  การสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางที่จะเขาถึง
ปจจัยและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายโดยการไดรับความ
รวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม  จะนํามาซึ่งการพัฒนา  คุณภาพประสิทธิภาพ  และขีด
ความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
 ตัวบงชี้ 
  3.1  การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู  สังคมแหงความรู 
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   3.1.1  สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนที่เกี่ยวของทุกฝาย  
ทุกระดับ รวมจัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และใหบริการทางวิชาการที่เปน
ประโยชนแกการพัฒนาคนในชุมชน เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและคนไทยมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
   3.1.2  ชุมชนซ่ึงเปนที่ตั้งองคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสถานภาพเปนสังคม
แหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู  มีความปลอดภัย  ลดความขัดแยง  มีสันติสุข  และมีการพัฒนา
กาวหนาอยางตอเนื่อง 
  3.2  การศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรูและกลไกการเรียนรู 
   3.2.1  ศึกษาวิจัย สํารวจ จดัหา และจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
   3.2.2  ระดมทรัพยากร  ไดแก บุคลากร งบประมาณ  อาคาร  สถานที่ สงอํานวย
ความสะดวก ภูมิปญญาและอื่นๆ และความรวมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการ
สรางกลไกการเรียนรูทุกประเภท เพื่อใหคนไทยสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูและสามารถเรียนรู
ตลอดชีวิตไดจริง 
   3.2.3  ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและการพัฒนาประเทศ 
  3.3  การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม 
   3.3.1  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรทุกระดับและองคกรที่จัดการศึกษามีการสราง
และใชความรู  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 
 ดังนั้น การที่จะใหเยาวชนไทยมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ โดยรัฐจะตองการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงและมีคุณภาพไมนอยกวา 12 ป เพื่อยกระดับคุณภาพของคนใน
สังคมไทยใหสูงขึ้น ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  เปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สังคมและ
ปญญา มีความรูคูคุณธรรม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพสามารถปรับตัวใหทันกับความ
เปลี่ยนแปลงพึ่งตนเองได สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไทย  และสังคมโลกอยางมีความสุข 
 3.  พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา  ใหมีความรูความเขาใจ ในการจัดทําหลักสูตร
และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ตามนโยบายการปฏิรูปหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
  3.1  จัดทําสาระของหลักสูตร ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้นฐานในสวนที่เกี่ยวของโดยชุมชนและทองถ่ิน 
   3.1.1  จัดตั้งคณะทํางานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
   3.1.2  วิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง 
   3.1.3  วิเคราะหสภาพและความตองการของผูเรียนและชุมชน 
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   3.1.4  จัดสาระการเรียนรู 
  3.2  พัฒนาหลักสูตรและจัดแผนการเรียนที่หลากหลายใหสอดคลองกับสภาพความ
พรอม ความตองการของผูเรียนและชุมชน 
   3.2.1  วิเคราะหสภาพความตองการของผูเรียนและชุมชน 
   3.2.2  จัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา 
   3.2.3  กําหนดแผนการเรียนที่หลากหลาย 
  3.3  บริหารการใชหลักสูตร ใหมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่
กําหนด 
   3.3.1  จัดปจจัยที่เอื้อตอหลักสูตรแกนกลาง และการจัดการเรียนการสอน เชน 
เอกสารหลักสูตร แผนการสอน ส่ือการเรียนการสอน เปนตน 
   3.3.2  จัดระบบและกลไกการบริหาร การกํากับ และการติดตามการใชหลักสูตร
ของสถานศึกษา 
   3.3.3  ประเมินและรายงานผลการใชหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
  3.4  ดําเนินการตามระบบการเทียบโอนผลการเรียน 
   3.4.1  สรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน 
   3.4.2  ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามเกณฑวิธีและคูมือดําเนินงาน 
   ดานกระบวนการเรียนการสอน การปฏิรูปการเรียนการสอนทุกระดับ ถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดจะตองสงเสริมผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีความสุขโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง จัดสาระการเรียนรูบูรณาการความรูและทักษะตางๆ อยางเหมาะสมกับระดับการศึกษา
และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ใหมีการประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริง โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้ 
  3.5  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนไดเรียนรูตาม
สภาพจริง (Authentic  Learning) มีวิธีการเรียนรูและมีทักษะแสวงหาความรู สรางความรูไดดวย
ตนเอง 
   3.5.1  ศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล 
   3.5.2  คิดคนและใชนวัตกรรมในการสอนที่หลากหลาย และเหมาะสม เชน การ
เรียนรูจากโครงงาน เรียนรูจากประสบการณจริง และการเรียนรูแบบหัวเร่ือง (Story  Line) เปนตน 
   3.5.3  ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงและแสวงหาความรูดวยตนเอง 
   3.5.4  ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตลอดจนนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
และทันสมัยมาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 54 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  3.6  จัดทําสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง และสอดคลองกับ
ความสนใจความถนัด ความตองการของผูเรียนและชุมชน 
   3.6.1  จัดทําระบบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเรียนดานความสนใจ ความถนัดและ
ความตองการของผูเรียน 
   3.6.2  จัดทําระบบขอมูลพื้นฐานของชุมชนเกี่ยวกับสภาพและความตองการ 
   3.6.3  จัดทําเนื้อหาสาระกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับขอมูล
พื้นฐาน 
  3.7  จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและองคประกอบอื่นๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรูอยางตอเนื่อง 
   3.7.1  จัดแหลงความรูที่หลากหลาย เชน มุมหนังสือ หองสมุด เปนตน 
   3.7.2  จัดเครือขายการเรียนรู 
  3.8  จัดใหบุคลากร องคกร และสถาบันในทองถ่ินรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
   3.8.1  จัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ินและสถานประกอบการ 
   3.8.2  ประสานความรวมมือ  และความเขาใจระหวางสถานศึกษา และแหลง
ความรู 
   3 .8 .3   นําปราชญชาวบาน  ภูมิปญญาทองถ่ิน  วิทยากรและและสถาน
ประกอบการชวยจัดการเรียนการสอน 
  3.9  มีการวิจัยในชั้นเรียน 
   3.9.1  ศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอน 
   3.9.2  แกปญหาอยางมีระบบวิธีการ 
   3.9.3  นําผลมาพัฒนาการเรียนการสอน 
  3.10  ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยเนนการประเมินควบคู
ไปกับกระบวนการการเรียนการสอนและประเมินจากการปฏิบัติจริง (Performance based) 
   3.10.1  ประเมินการเรียนการสอนที่หลากหลาย สอดคลองกับกระบวนการเรียน
การสอน เชน ประเมินการปฏิบัติจริง ใชแฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนตน 
   3.10.2  วิเคราะหและจัดทําผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (Student Performance 
Portfolio) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 
   3.10.3  การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูปกครอง 
  3.11  ใหผูเรียนศึกษาคนควาไดดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูตางๆ 
   3.11.1  รวบรวมแหลงการเรียนรูในชุมชน 
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   3.11.2  แนะนําแนวทางการศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรู 
   3.11.3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนการศึกษาดวยตนเอง 
   3.11.4  จัดทําเครือขายการเรียนรูในชุมชน 
  3.12  มีระบบนิเทศการเรียนการสอนภายใน 
   3.12.1  จัดระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลภายใน 
   3.12.2  จัดทีมนิเทศภายใน 
   3.12.3  นําผลการนิเทศติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
  3.13  ประชาสัมพันธรูปแบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
   3.13.1  สรางความเขาใจแกผูเรียน  ผูปกครอง  และชุมชนเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน โดยใชวิธีการและสื่อที่หลากหลาย 
   3.13.2  จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
   3.13.3  การเผยแพรแลกเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน  ซ่ึงในการพัฒนาครูมี
วิธีการดําเนินวิธี  ดังนี้ (สํานักงานปฎิรูปการศึกษา, 2545, หนา 38) 
    1)  ปรับทัศนคติ และเสริมทักษะของครูในการจัดการเรียนการสอน  
โดยเปลี่ยนจากการยึดวิชาเปนตัวตั้ง มายึดผูเรียนเปนตัวตั้ง 
    2)  วางแผนและประสานงาน การดําเนินงานทั้งโรงเรียน เพื่อจัดกลุม
วิชาหรือกิจกรรมใหผูเรียนไดเลือกอยางหลากหลาย 
    3)  ประสานและรวมมืออยางใกลชิดระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง  
และชุมชนในการคนหาศักยภาพ ความถนัด ความชอบของผูเรียน เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรม
สนองตอบตอความตองการและความถนัดของผูเรียน 
 4.  สนับสนุนสงเสริมครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  4.1  สงเสริมการเขาเปนสมาชิกชมรมวิชาชีพเครือขายวิชาชีพ 
  4.2  ยกยองเชิดชูเกียรติ 
  4.3  จัดสวัสดิการ 
 5.  ติดตามประเมินผล 
  5.1  การประเมินตนเอง 
  5.2  การประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
  5.3  การประเมินภายนอก (Action Research Participatory Development) 
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 6.  รายงานผลสูสาธารณชน 
  สรุปการปฏิรูปครู  และบุคลากรทางการศึกษา  หมายถึงการพัฒนาบุคลากรทุกฝาย
ใหมีความตระหนัก  และคุณภาพตามาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความรูความเขาใจในการ
จัดทําหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  มีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง  ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายงานผลสูสาธารณชน 
 คุณสมบัติของครูท่ีพึงประสงคตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 จากแนวปฏิรูปการเรียนรูคุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค และกระบวนการเรียนรู  
ทําใหคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของครูมีรายละเอียดมากมายและตองมีหลักประกันวาจะเปนครูที่
พึงประสงคของสังคมในยุคโลกาภิวัฒนมีดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) 
  1.  มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนอยางกวางขวาง 
  2.  แตกฉานในทักษะ การจัดเนื้อหาสาระ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนการสอน  
กิจกรรมสอดคลองกับความสนใจ ความแตกตางของผูเรียน รูวิธีหาความรูสมัยใหม 
  3.  มีความสามารถ และทักษะในการสอน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณและความเปลี่ยนแปลง อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และสภาพแวดลอม 
  4.  เปนนักจิตวิทยาชั้นดี  สามารถกระตุนความใฝรูใฝเรียน พัฒนาผูเรียนใหมีความ
เฉลียวฉลาดทางสติปญญา และความฉลาดในอารมณ ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 
  5.  เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศไปในตัว เพื่อเขาถึงแหลงความรูใหมๆ และ
ทันสมัย 
  6 .  มีความรูภาษาอังกฤษ  ซ่ึง เปนภาษาสากลที่ชวยถอดรหัสความรู ในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
  7.  มีความสามารถจัดทําสาระหลักสูตรทองถ่ิน เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและ
สังคมภูมิปญญาทองถ่ิน 
  8.  มีความสามารถวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 
  9.  เปนนักประเมินผล และนําผลการพิจารณาไปใชประกอบการจัดสรรโอกาสเขา
ศึกษาตอและคนหาความเกงในตัวของผูเรียน 
  10.  ติดตามความเคลื่อนไหว ความกาวหนาเทคนิควิธีการสอนตางๆ ตลอดเวลา 
  11.  มีความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธ กับบุคคลทุกระดับทุกประเภทที่เกี่ยวของ 
  12.  มีบุคลิกลักษณะเหมาะสม มีคุณธรรม และจริยธรรม ซ่ึงเปนแบบอยางที่ดีของ
นักเรียนได 
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  13.  เปนผูมีความรูความสามารถ ซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตาม
กฎหมายกําหนดจากสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ดังนั้น คุณลักษณะของครูตองพรอมเปนผูใหความรู เปนผูใหเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู และวิธีการเรียนรู และเปนผูจุดไฟแหงการเรียนรู 
 ลักษณะครูดีท่ีพึงประสงคของคุรุสภา 
 คุรุสภาเปนสถาบันวิชาชีพครู การสงเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู เปนหนาที่
สําคัญประการหนึ่งของคุรุสภา คุรุสภาโดยคณะอนุกรรมการสงเสริมวิชาชีพครู มีความเห็นวา 
บุคคลที่ประกอบวิชาชีพควรมีความรัก  ความเมตตาและความปรารถนาดีตอนักเรียน อุทิศตนและ
เวลาเพื่อสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับความเจริญเติบโต และมีพัฒนาการในทุกดาน ซ่ึงการ
สงเสริมดังกลาวจะเปนการสรางความเชื่อถือและศรัทธาแกนักเรียน ซ่ึงการสงเสริมดังกลาวจะเปน
การสรางความเชื่อถือและศรัทธาแกนักเรียนผูปกครองและสังคม ในการสงเสริมและพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพครู ดานคุณลักษณะของครูที่สําคัญ คือ รอบรู สอนดี มีคุณธรรมจรรยาบรรณ และ
มุงพัฒนา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2543) 
 การรอบรูและสอนดี 
 รอบรู  คือ จะตองมีความรูเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่เกิดขึ้นในสังคมของตนและของโลก มีความรูรอบในวิชาชีพของตน เชน ปรัชญา
การศึกษา ประวัติการศึกษา หลักการศึกษา นโยบายการศึกษา แผนและโครงการพัฒนาการศึกษา
และจะตองมีความรู  มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรวิธีการสอน และวิธีประเมินผลการศึกษาในวิชา
หรือกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ 
 สอนดี คือ จะตองทําการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนใหสอดคลอง
กับความสามารถและความสนใจของนักเรียน อีกทั้งสามารถใหบริการแนะแนวในดานการเรียน
การสอนปกครองตนและรักษาสุขภาพอนามัย  จัดทําและใช ส่ือการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปรับการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณบานเมืองใน
ปจจุบัน 
 คุณลักษณะของการรอบรูและการสอนดี 
  1.  ดานความสามารถในวิชาชีพของครู ตองมีพฤติกรรมตอไปนี้ 
   1.1  รูแผนการศึกษาแหงชาติ 
   1.2  รูหลักสูตร 
   1.3  รูเนื้อหาวิชาที่สอน 
   1.4  ทําการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
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   1.5  รูหลักการวัดผลและประเมินผล 
   1.6  สอนซอมเสริม 
   1.7  การพัฒนาการสอน 
  2.  ดานสนับสนุนการเรียนการสอน ตองมีพฤติกรรมตอไปนี้ 
   2.1  บริการแนะแนว 
   2.2  บริการดานกิจการนักเรียน 
   2.3  บริการดานสื่อการเรียน 
   2.4  งานดานธุรการชั้นเรียน 
  3.  ดานรอบรูสถานการณบานเมืองและความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตองมีพฤติกรรม
ดังตอไปนี้ 
   3.1  ติดตามความเคลื่อนไหวและสถานการณของบานเมืองในปจจุบัน 
   3.2  จับประเด็นปญหาและความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบานเมืองได 
 การมีคุณธรรมจรรยาบรรณ 
 มีคุณธรรมจรรยาบรรณ คือ มีศรัทธาในวิชาชีพครู ทั้งในการใชความรูความสามารถ
ทางวิชาชีพ เพื่อใหบริการแกนักเรียนและสังคม มีความซื่อสัตยตอหลักการของอาชีพครู มีความ
รับผิดชอบในดานการศึกษาตอสังคมชุมชนและนักเรียน มีความรัก ความเมตตา และความ
ปรารถนาตอนักเรียน อุทิศตนและเวลาเพื่อสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับความเจริญเติบโต และ
พัฒนาการในทุกดาน 
 คุณลักษณะของการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  1.  มีความเมตตากรุณา พฤติกรรมที่แสดงออก 
   1.1  มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผชวยเหลือเพื่อนรวมงานและสังคม 
   1.2  มีความสนใจ และหวงใยในการเรียน และความประพฤติของผูเรียน 
  2.  มีความยุติธรรม พฤติกรรมที่แสดงออก 
   2.1  มีความเปนธรรมตอนักเรียน 
   2.2  มีความเปนกลาง 
  3.  มีความรับผิดชอบ พฤติกรรมที่แสดงออก 
   3.1  มุงมั่นในผลงาน 
   3.2  ใชเวลาวางอยางมีคุณคา 
   3.3  ปฏิบัติหนาที่ครบถวน 
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  4.  มีวินัย พฤติกรรมที่แสดงออก 
   4.1  มีวินัยในตนเอง 
   4.2  ปฏิบัติตามกฎและระเบียบ 
  5.  มีความขยัน พฤติกรรมที่แสดงออก 
   5.1  มีความตั้งใจ 
   5.2  มีความพยายาม 
  6.  มีความอดทน พฤติกรรมที่แสดงออก 
   6.1  อดทนเมื่อเกิดอุปสรรค 
   6.2  มีความสามารถในการควบคุมอารมณ 
  7.  มีความประหยัด พฤติกรรมที่แสดงออก 
   7.1  รูจักประหยัดอดออม 
   7.2  ใชของคุมคา 
  8.  มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู พฤติกรรมที่แสดงออก 
   8.1  เห็นความสําคัญของอาชีพครู 
   8.2  รักษาชื่อเสียงของวิชาชีพครู 
   8.3  เกิดความสํานึกและตระหนักที่จะเปนครูที่ดี 
  9.  มีความเปนประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและดํารงชีวิต พฤติกรรมที่แสดงออก 
   9.1  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
   9.2  มีเหตุผล 
 มุงมั่นพัฒนา 
 มุงมั่นพัฒนา คือ รูจักสํารวจและปรับปรุงตนเอง สนใจใฝรูและศึกษาหาความรูตางๆ 
รูจักเพิ่มพูนวิทยฐานะของตนเอง คิดคนและทดลองใชวิธีการใหม ที่เปนประโยชนตอการเรียนการ
สอนและประโยชนตอชุมชนดวย 
 คุณลักษณะของการมุงมั่นพัฒนา 
  1.  การพัฒนาตนเอง มีพฤติกรรมตอไปนี้ 
   1.1  รูจักสํารวจและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 
   1.2  สนใจใฝรู 
   1.3  เพิ่มพูนวิทยฐานะ 
   1.4  คิดคนควาวิทยาการใหม 
 

 60 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  2.  การพัฒนาชุมชน มีพฤติกรรมตอไปนี้ 
   2.1  บําเพ็ญประโยชนแกชุมชน 
   2.2  จัดโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูแกชุมชน 
   2.3  มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษาระหวางสถานศึกษา และชุมชน 
 สรุปครูตามแนวปฎิรูปการศึกษาเปนผูมีความรอบรูในเนื้อหาวิชามีความสามารถในการ
สอนดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ  และมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอน 
และประโยชนตอชุมชน 
 สรุปการปฎิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึงการพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมี
ความตระหนัก และคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรูความเขาใจในการจดัทาํ
หลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรูเปนศูนยกลาง มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบรายงานผลสูสาธารณชน 
 

หนาที่และความรับผิดชอบของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 
 1.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของครู 
  แนวคิดหรือทัศนะเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของครู มีทัศนะตางๆ กัน
หลายอยางทั้งตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา  ตามรูปคําในภาษาอังกฤษและจากผลวิจัยตางๆ
ตอไปนี้ 
  1.1  หนาที่และความรับผิดชอบตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 
   ยนต  ชุมจิต  (2544, หนา 256-257) ไดกลาวถึงหนาที่และความรับผิดชอบตาม
หลักคําสอนในพระพุทธศาสนา สรุปแลวมี 2 ประการ คือ 
    (1)  หนาที่ในการสั่งสอนศิลปะวิทยาการทุกสิ่งทุกอยางใหแกศิษย ซ่ึงเรียก
หนาที่ในดานนี้วา “สิปปทายก” หรือ “ศิลปทายก” 
    (2)  หนาที่การอบรมสั่งสอนมิใหศิษยกระทําชั่ว ชวยช้ีแนะใหศิษยกระทําแต
ความดีทั้งปวง  พยายามอบรมสั่งสอนศิษยใหเปนคนดีมีคุณธรรม 
  1.2  หนาที่และความรับผิดชอบตามรูปคําในภาษาอังกฤษ “TEACHERS” 
   ยนต  ชุมจิต (2544, หนา 249-256) ไดกลาวถึงหนาที่และความรับผิดชอบตาม
รูปคําในภาษาอังกฤษ “TEACHERS” ซ่ึงแปลวา “ครู” นี้สามารถจําแนกความหมายซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงหนาที่และความรับผิดชอบของครูตามตัวอักษรแตละตัวดังนี้ 
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    (1)  T (teaching) คือ การสอน หมายความวา ครูหนาที่และความรับผิดชอบ
ตอการสอนศิษย เพื่อใหศิษยมีความรูความสามารถในวิชาการทั้งหลายทั้งปวงซึ่งถือวาเปนงานหลัก
ของผูเปนครู 
    (2)  E (ethics) คือ จริยธรรม หมายความวา ครูตองมีหนาที่และความ
รับผิดชอบตอการอบรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน 
    (3)  A (academic) คือ ครูตองมีหนาที่และความรับผิดชอบตอวิชาการทั้งของ
ตนเองและของนักเรียน 
    (4)  C (cultural heritage) คือ การสืบทอดวัฒนธรรมหมายความวา ครูตองมี
หนาที่และความรับผิดชอบตอการสืบทอดวัฒนธรรมโดยการสอนศิลปวิทยาการทุกสิ่งทุกอยาง
ใหกับศิษยนั้น 
    (5)  H (human relationship) คือ การมีมนุษยสัมพันธ หมายความวาครูตองมี
หนาที่และความรับผิดชอบในการสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลตางๆ ที่ครูตองเกี่ยวของสัมพันธ
ดวย 
    (6)  E (evaluation) คือ การประเมินผลหมายความวาครูตองมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบตอการประเมินผลผลการเรียนของศิษย 
    (7)  R (research) คือ การวิจัย หนาที่และความรับผิดชอบของครูในดานนี้ 
หมายความวา ครูตองพยายามหาความรูความจริงเพื่อแกปญหาที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน 
    (8)  S (service) คือ การบริหาร หมายความวาครูตองมีหนาที่และความ
รับผิดชอบตอการบริการศิษยและผูปกครอง 
  1.3  หนาที่และความรับผิดชอบของครูตามผลงานวิจัย 
   สุเทพ  ปาลสาร (2544, อางถึงใน อําไพ สุจริตกุล และคนอื่นๆ, 2533, หนา 14-
5) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขอบเขตหนาที่ของครู สรุปไดวา ครูที่มีความรูคูคุณธรรมควรจะมีบทบาท
และปฏิบัติหนาที่ใหครบถวนดังนี้ 
    (1)  ส่ังสอน  ฝกฝน  อบรม  บมนิสัย เพื่อพัฒนาตนใหมีสติปญญามีเหตุผลมี
ความเจริญงอกงามทั้งดานรางกาย  จิตใจ คุณธรรม มีความสามารถและมีทักษะในการประกอบ
อาชีพสุจริต คิดเปนทําเปน แกปญหาได และสิ่งที่สําคัญก็คือ พัฒนาศิษยจนเปนผูมีความรูคู
คุณธรรม 
    (2)  ศึกษา  คนคา  วิจัยใหทันสมัยอยูเสมอ  ครูตองเปนทั้งผูผลิตงานวิจัยและ
ผูใชงานวิจัยของตนเองและของผูอ่ืนดวย 
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    (3)  แนะแนว  กํากับ  ติดตามผลการสอน  นิ เทศงานและบริหารเปน
ความกาวหนาของครุมิใชเพียงแตสอนเกงเทานั้น ครูตองทํางานรวมกับสถาบันมีกฎเกณฑใน
ความกาวหนาทั้งอายุการทํางาน  ความสามรถในการสอน  การใหบริการและการบริหารตางๆครู  
อาจารยทีมีคุณวุฒิและประสบการณมาก ยอมทําหนาที่ในการใหคําแนะนํา  กํากับ ดูแล ตลอดจน
ชวยติดตามผลงานของบุคลากรในสถาบันของตนเองตามลําดับอาวุโสไดเปนอยางดี 
    (4)  ประยุกตใชทรัพยากรคนและสังคมใหเปนประโยชนไดทุกเมื่อ ครู 
อาจารยมีหนาที่และบทบาทในการระดมทรัพยากร และรูจักใชทรัพยากรในสังคม ใหเปน
ประโยชนสูงสุดตอการเรียนการสอน สถาบันและสังคม 
    (5)  เปนผูสรางและมีมนุษยสัมพันธอันดี ครูตองเปนผูใหบริการทางวิชาการ
แกสังคมหรือชุมชน  เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน 
    (6)  เปนนักพัฒนาสังคมและบุคคล ครูควรมีบทบาทหรือหนาที่พิทักษสิทธิ์
ผลประโยชน หรือโอกาส เพื่อความเปนธรรมของสังคม 
   จะเห็นวา  หนาที่และความรับผิดชอบของครูตองถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรม กฎระเบียบของทางราชการ รวมทั้งสํานึกอันถูกตองเหมาะสมดวยวิญญาณของความเปน
ครูเพื่ออบรมสั่งสอนใหนักเรียนเปนคนดีตามที่สังคมและประเทศชาติตองการ 
  1.4  หนาที่และความรับผิดชอบของครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด4 วาดวยการจัดการศึกษา
มาตรา 22 ระบุวา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 11) ขอความดังกลาวถือ
เปนหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรูซ่ึงสามารถสรุปเปนสาระสําคัญได 3 ประการคือ 1) ผูเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาได 2) ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และ 3) กระบวน
การศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้นครูจะตอง
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสาระสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2547 ข, หนา 1-2) 
   ประการแรก การจัดการศึกษาจะตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 4 ในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง
บุคคลจึงเปนผูทรงสิทธิในชีวิตคน มีฐานะเปนผูที่พรอมจะพัฒนาได มีศักยภาพที่จะพัฒนาสังคม
รวมกับผูอ่ืนได และมีอิสระที่จะพัฒนาตนเองได การจัดกระบวนการเรียนรู ครูจึงตองมีวิถีทางที่จะ
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พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดเปน ทําเปน พึ่งตนเองได ดํารงชีวิตได
อยางมีความสุข สามารถทําคุณประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติได 
   ประการที่สอง การจัดกระบวนการเรียนรูที่ถือวาผูเรียนเปนสําคัญ ครูตองจัด
การศึกษาที่ใหโอกาสผูเรียนไดคนพบความรูเอง สามารถสรางความรูที่มีความหมายแกตนเองตาม
ส่ิงที่ตนเองชอบและสนใจ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เคารพในสิทธิและหนาที่ของ
ผูเรียน มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรม จัดประสบการณอยางมีความหมายและเปนระบบ และ
มุงประโยชนสูงสุดใหเกิดแกผูเรียน 
   ประการที่สาม การจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผู เ รียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ จึงเปนวิธีการคนหาและปฏิบัติดวยตนเองใหรูวาจริง ครูตองใหนักเรียน
มีสวนรวมในการเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอน การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูจึงตองมีบรรยากาศที่สอดคลองและใกลเคียงกับสภาพจริงในวิถีชีวิตของผูเรียน สงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและศักยภาพผูเรียน ควรคํานึงถึงการใชสมองทุกสวนและ
ความแตกตางของผูเรียนโดยสื่อที่หลากหลายและเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู และ
ความสนใจของผูเรียน 
   บทบาทของครูในการจัดกระบวนการเรียนรูในหมวด 4 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงเปนบทบาทของครูยุคใหมที่สอนใหนักเรียนมีความเกง เกงคิด เกง
เรียน เกงทํางานเปนทีม สอนใหผูเรียนรูวิธีการเรียนรูดวยตนเอง (Learn how to learn) ใหผูเรียน
เรียนรูวิธีคิด (Learn how to think) ดังนั้นครูจึงตองปฏิรูปวิธีการเรียนรู และวิธีการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัยใชแหลงเรียนรูทุกรูปแบบ ประเมินผลจากการพัฒนาการของผูเรียน 
 2.  จรรยาบรรณครู 
  ครูเปนผูทําหนาที่อบรมสั่งสอนเยาวชนใหเปนคนดีครูเปนปูชนียบุคคลที่ไดรับการ
ยกยองจากสังคมอาชีพครูเปนวิชาชีพช้ันสูงจึงจําเปนตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและตองมี
กฎหมายที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู คือของบังคับคุรุสภา พ.ศ. 2548  
  ตามมาตรา 49 และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ .ศ .2546ประกอบกับมติคณะกรรมการคุ รุสภาโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการจึงออกขอบังคับคุ รุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพไวดังตอไปนี้ (ขอบังคับคุรุสภา 2548, ราชกิจจานุเบกษา) 
  ขอ1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ.2548” 
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  หมวด 1 มาตรฐานความรู และประสบการณวิชาชีพ  
  ขอ5 ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
ดังตอไปนี้ 
   1)  มาตรฐานความรูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา 
หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีความรูดังตอไปนี้ 
    1.1)  ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 
    1.2)  การพัฒนาหลักสูตร 
    1.3)  การจัดการเรียนรู 
    1.4)  จิตวิทยาสําหรับครู 
    1.5)  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    1.6)  การบริหารจัดการในหองเรียน 
    1.7)  การวิจัยทางการศึกษา 
    1.8)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
    1.9)  ความเปนครู 
   2)  มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอน
ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังตอไปนี้ 
    2.1)  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 
    2.2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
  หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ขอ 10 ผูประกอบวิชาชีพครูตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
   1)  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
   2)  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน 
   3)  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 
   4)  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
   5)  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
   6)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
   7)  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
   8)  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
   9)  รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
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   10)  รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค 
   11)  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
   12)  สรางโอกาสแกผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
  หมวด 3 จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  ขอ 13 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  สวนที่ 1 จรรยาบรรณตอตนเอง 
  ขอ 14 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ 
บุคลิกภาพและวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ 
  สวนที่ 2 จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
  ขอ 15 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอ
วิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ 
  สวนที่ 3 จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
  ขอ 16 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม 
ใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา 
  ขอ 17 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และ
นิสัยที่ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความ
บริสุทธิ์ใจ 
  ขอ 18 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้ง
ทางกาย วาจา และจิตใจ 
  ขอ 19 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย และผูรับบริการ 
  ขอ 20 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 
  สวนที่ 4 จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ 
  ขอ 21 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกันอยาง
สรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ 
  สวนที่ 5 จรรยาบรรณในสังคม 
  ขอ 22 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการ
อนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา  ส่ิงแวดลอม รักษา
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ผลประโยชนของสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
 3.  เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 
  ในป พ.ศ. 2537  สํานักเลขาธิการคุรุสภาไดพัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูจากเดิม 
4 ดานเปน 11 ดาน เกณฑมาตรฐานมีเนื้อหาครอบคลุมเกณฑเดิมสามารถปฏิบัติและประเมิน
พฤติกรรมที่พึงประสงคของครูได  ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่ครูผลักดันจากคุณภาพภายในตัวครู เกณฑ
มาตรฐานทั้ง 11 มาตรฐานนี้กําหนดบนความเชื่อวา เด็กทุกคนสามารถเรียนรูได ครูจึงตองคํานึงถึง
ผลที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญครูสามารถเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียนและ
สภาพแวดลอมอื่นๆ  เมื่อสอนไปแลวครูสามารถตรวจสอบแกไขและปรับปรุง และชื่นชมตอ
ความสําเร็จของผูเรียน เกณฑมาตรฐานทั้ง 11 มาตรฐานนี้เปนเกณฑของการปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ครู โดยเกณฑในแตละขอมีคําอธิบายและมีคุณภาพ ซ่ึงกําหนดไวเปน 3 ระดับ 
(วิภา  ลัคนาพรวิสิฐ, 2543 อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2537, หนา 33) เกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ. 2537 ทั้ง 11 มาตรฐานมีดังนี้ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2544, หนา 30-
54) 
  มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 
  คําอธิบาย : การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง 
การศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ
ที่องคกรหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุม
ปฏิบัติการเปนตน ทั้งนี้ ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 
  ระดับคุณภาพ 
   ระดับ 1 แสวงหาความรู  เกี่ยวกับวิชาชีพครูอยูเสมอ 
   ระดับ 2 มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู 
   ระดับ 3 เปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพครู  
  มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 
  คําอธิบาย :  การตัดสินใจปฏิบัติงานตางๆโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน 
หมายถึง การเลือกอยางชาญฉลาดดวยความรักและหวังดีตอผูเรียน ดังนั้นการเลือกกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ครูตองคํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก 
  ระดับคุณภาพ 
   ระดับ 1 ตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรม โดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนเฉพาะ
ในการดานการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
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   ระดับ 2  ตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรม  โดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนทั้ง
ในดานการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมไปถึงกิจกรรมเสริมความรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   ระดับ 3  ตัดสินใจในการปฏิบัติงานทุกดานในหนาที่ครูที่สอดคลองสัมพันธกัน
และสงผลโดยตรงกับการพัฒนาผูเรียนทุกดาน 
  มาตรฐานที่  3  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 
  คําอธิบาย :  การมุงมั่นพัฒนาผูเรียน หมายถึง การใชความพยายามอยางเต็ม
ความสามารถของครู ที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุดตามความถนัด ความสนใจ ความ
ตองการ โดยการวิเคราะห วินิจฉัยปญหา ความตองการที่แทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ที่จะใหไดผลดีกวาเดิม รวมทั้งการสงเสริมพัฒนาตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคลอยางเปน
ระบบ 
  ระดับคุณภาพ 
   ระดับ 1  มีการแกไขขอบกพรองของผูเรียน 
   ระดับ 2  มีการแกไขขอบกพรองของผูเรียนใหสูงขึ้นกวาเดิม 
   ระดับ 3  พัฒนาความสามรถของผูเรียนใหสูงขึ้น ใหเต็มขีดความสามรถของแต
ละคนอยางเปนระบบ 
  มาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง 
  คําอธิบาย :  การพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง หมายถึง การ
เลือกใช ปรับปรุงหรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆ ที่
สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของผูเรียนรู 
  ระดับคุณภาพ 
   ระดับ 1  เลือกใชแผนการสอนที่มีอยูอยางเหมาะสม 
   ระดับ 2  ปรับปรุงแผนการสอนที่มีอยูใหสอดคลองกับขอจํากัดของผูเรียนครู
และสถานศึกษา  
   ระดับ 3 สรางและพัฒนาแผนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดคนหาคําตอบดวย
ตนเอง 
  มาตรฐานที่ 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
  คําอธิบาย :  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ หมายถึง การ
ประดิษฐ คิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรุง เครื่องมืออุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตางๆ
เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู 
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  ระดับคุณภาพ 
   ระดับ 1  เลือกใชส่ือการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไดอยางเหมาะสม 
   ระดับ 2 ใชส่ือการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสม
และใหผูเรียนมีสวนรวม   
   ระดับ 3  คิดคน  ผลิต  และปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนที่มีผลตอการเรียนรูและ
ใหผูเรียนมีสวนรวม 
  มาตรฐานที่  6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
  คําอธิบาย :  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผลถาวร หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพความแตกตาง
ของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายดวยตนเอง กอใหเกิดคานิยมในการปฏบิตัจิน
เปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป 
  ระดับคุณภาพ 
   ระดับ 1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเนื้อหาเปนหลัก 
   ระดับ 2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดความคิดรวบยอด ( Concept ) เปนหลัก 
   ระดับ 3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดกระบวนการ และการสรางนิสัยเปน
หลัก 
  มาตรฐานที่  7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนๆไดอยางมีระบบ 
  คําอธิบาย :  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีระบบ หมายถึง การ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุม สาเหตุ 
ปจจัย และการดําเนินงานที่เกี่ยวของโดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติ 
  ระดับคุณภาพ 
   ระดับ 1  เปนรายงานการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในภาพรวมของกลุมผูเรียน 
หรือหองเรียนที่รับผิดชอบ 
   ระดับ 2  เปนรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผูเรียนจําแนกเปน
กลุมตางๆ ของหองเรียนที่รับผิดชอบ 
   ระดับ 3  เปนการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผูเรียนจําแนกเปนรายบุคคล 
  มาตรฐานที่  8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 
  คําอธิบาย :   การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี หมายถึง การแสดงออกประพฤติและ
ปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครู
อยางสม่ําเสมอที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเปนแบบอยาง 
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  ระดับคุณภาพ 
   ระดับ 1  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานตางๆอยางสม่ําเสมอ 
   ระดับ 2  ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีอยางสม่ําเสมอ ใหคําแนะนําและแกไข
ขอบกพรอง ในลักษณะสรางสรรค ตลอดจนสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 
   ระดับ 3  ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีจนผูเรียนศรัทธาและปฏิบัติตนตามแบบอยาง
ที่เลือกสรรแลวเปนปกตินิสัย 
  มาตรฐานที่  9  รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 
  คําอธิบาย :  การรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง การ
ตระหนักถึงความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและรวมรับ
ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น 
  ระดับคุณภาพ 
   ระดับ 1 ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับหมอบหมายไดอยางครบถวน บรรลุ
วัตถุประสงคของงานนั้น 
   ระดับ 2  อาสาเขารวมปฏิบัติในสถานศึกษา ตามความรู  ความสามารถ และความ
ถนัดใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 
   ระดับ 3  มุงมั่นพัฒนางาน และสถานศึกษาอยางเปนระบบจนเกิดเปนนิสัย 
  มาตรฐานที่ 10  รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน 
  คําอธิบาย :  การรวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมชน หมายถึง การตระหนักใน
ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามรถของบุคคลอื่นในชุมชนและรวมมือ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
และปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ 
  ระดับคุณภาพ 
   ระดับ 1  ปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนที่ไดรับหมอบหมายไดครบถวน
บรรลุวัตถุประสงคของงาน 
   ระดับ 2  อาสาเขารวมปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวกับชุมชนตามความรู 
ความสามารถหรือความถนัด 
   ระดับ 3  มุงมั่นพัฒนางานการศึกษาเพื่อชุมชนและรวมมือกันพัฒนาการศึกษา
เพื่อพัฒนาชุมชนอยางระบบเปนนิสัย 
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  มาตรฐานที่ 11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
  คําอธิบาย :  การแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง คนหา สังเกต 
จดจํา และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู สามารถวิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนา
ตนเองพัฒนางานและพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 
  ระดับคุณภาพ 
   ระดับ 1  สามารถแสวงหาขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน และ
นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได  ไดแก  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพทาง
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมในระดับทองถ่ินระดับประเทศและระดับโลก 
   ระดับ 2  สามารถรวบรวมขอมูลขาวสารที่จําเปน และนํามาใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนได   ไดแก  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยี เทคนิค วิธีการนวัตกรรมตางๆที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิชาชีพ 
   ระดับ 3  สามารถจัดระบบขอมูลขาวสาร นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดเปนปกตินิสัย 
  มาตรฐานที่ 12  สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
  คําอธิบาย :  การสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ หมายถึง การ
สรางกิจกรรมการเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆที่เกิดขึ้นในการ
เรียนและการจัดกิจกรรมอื่นๆในโรงเรียน  มากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรูเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ของผูเรียนที่ถาวร เปนแนวในการแกปญหาของครูอีกแบหนึ่งที่จะนําเอาวิกฤติตาง ๆ มาเปนโอกาส
ในการพัฒนา ครูจําเปนตองมองมุมตาง ๆ ของปญหา แลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนา 
กําหนดเปนกิจกรรมในการพัฒนาของผูเรียน  ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตาง ๆ  
กลาที่จะเผชิญปญหาตางๆ มีสติในการแกไขปญหา มิไดตอบสนองปญหาตางๆดวยอารมณหรือ
แงมุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่จะนําไปสูผลการ
กาวหนาของผูเรียน  
  ระดับคุณภาพ 
   ระดับ 1  การพัฒนาหรือการแกปญหาและวิกฤติตาง ๆ มีลักษณะเดียว 
   ระดับ 2  การพัฒนาหรือการแกปญหาใชองคประกอบรอบดาน 
   ระดับ 3 สรางกิจกรรมการเรียนรูจากปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาได
อยางตอเนือง 
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  กลาวโดยสรุปเมื่อพิจารณาจากเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 12  ขอ บุคคลที่จะเขา
มาประกอบวิชาชีพครู  ตนเองควรจะมีความรูความเขาใจในหลักสูตรเนื้อหาวิชาเปนอยางดี รูจัก
หลักจิตวิทยา จิตวิทยาการเรียนรู บทบาทหนาที่รับผิดชอบ มีความรักความเมตตา และความ
ปรารถนาดีตอนักเรียน อุทิศตนและเวลา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาในทุก ๆ ดาน ครูควรมี
การพัฒนาตนเอง ทั้งดานคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาการปฏิบัติงานอยูเสมอ  ไดแก การศึกษาเพื่อ
พัฒนาตนเอง การเลือกอยางชาญฉลาด  การปรับปรุงแผนพัฒนาการสอน  การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวร  การรายงานผล  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง
เปนระบบ  การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม  การรวมมือกับเพื่อน  รวมงานและชุมชนอยาง
สรางสรรค  การแสวงและใชขอมูลขาวสารในการแกปญหา  พัฒนาตนเอง  พัฒนางานและพัฒนา
สังคมไดอยางเหมาะสม และการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 
 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 
 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 (สพท.กทม.3) เปนหนวยงานทาง
การศึกษา ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 37 ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มีอํานาจหนาที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาระดับปริญญา มีหนาที่ใน
การประสานงาน สงเสริม สนับสนุนและกํากับดูแล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต3 ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ 15 เขตปกครอง ประกอบดวยเขตภาษีเจริญ 
เขตบางแค เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตทุงครุ เขตราษฎรบูรณะ เขตจอมทอง เขตธนบุรี เขต
คลองสาน เขตตลิ่งชนั เขตทวีวัฒนา เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางกอกใหญ และเขตหนอง
แขม 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยูในเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต3 ประกอบดวย สถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 55 โรง สถานศึกษาเอกชน 245 โรง สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 158 โรง 
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 2 โรง และโรงเรียนสาธิต 2 โรง 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 ไดกําหนดวิสัยทัศนและทิศทาง
องคกรป 2550 – 2552 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3, 2550) ไวดังนี้ 
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 วิสัยทัศน  ภายในป  2552 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 จะเปน
องคกรที่มีความพรอมในการจัดการศึกษา สงเสริม สนับสนุน และประสานงาน ใหสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพและมีศักยภาพสูมาตรฐานสากล 
 พันธกิจ 
  1.  จัดสงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคม จัด
การศึกษาอยางทั่วถึง 
  2.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน มุงสูผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
  3.  ยกระดับขีดความสามารถของผูเรียนเต็มศักยภาพและมุงสูสากล 
 เปาประสงค 
  1.  ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรทุกคนไดรับโอกาสใน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ตามสิทธิอยางทั่วถึง เทาเทียม และตรงตามศักยภาพ 
  2.  ดานคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.  ดานความสามารถในการแขงขัน ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานภาษาคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเองและเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
แขงขันระดับนานาชาติ 
 กลยุทธ 
 ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.  ประชากรวัยเรียนกลุมเปาหมายไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
  2.  สงเสริมใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดทั้ง 3 ระบบ และสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนได 
  3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเนนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  4.  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ดานคุณภาพการจัดการขั้นพื้นฐาน 
  1.  ปรับระดับใหสถานศึกษามีมาตรฐานใกลเคียงกัน 
  2.  สงเสริมใหสถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช RBM $SBM 
  3.  บุคลากรในสถานศึกษามีความรูความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4.  เพิ่มศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5.  บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 
  6.  ระดมทรัพยากรมาใชในการพัฒนาและจัดการศึกษา 
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  7.  เพิ่มประสิทธิภาพการใชงบประมาณแบบ  SPBB 
 ดานความสามารถในการแขงขัน 
  1.  พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพสูมาตรฐานสากล 
 ตัวชี้วัด 
  1.  รอยละของประชากรในวัยเรียนที่ไดรับการศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ 
  2.  รอยละของประชากรในวัยเรียนที่ไดรับการศึกษาและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.  รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 
  4.  รอยละของสถานศึกษาที่มีความพรอมในการจัดการศึกษาไดอยางนอย 2  
รูปแบบ 
  5.  รอยละของสถานศึกษาที่มีความพรอมในการเทียบโอนผลการเรียน 
  6.  รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานชวงชั้น 
  7.  รอยละของนักเรียนที่สามารถศึกษาตอ และประกอบอาชีพได 
  8.  รอยละของสถานศึกษาที่มีมาตรฐานดานการบริหาร และการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
  9.  รอยละของนักเรียนที่สามารถบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) 
  10.  รอยละของประชาชน ผูเกี่ยวของ และผูรับการบริการ มีความพึงพอใจตอการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  11.  รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพรอมตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  12.  รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผานการประเมินตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  13.  รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนบุคคลแหงการเรียนรู 
  14.  รอยละของสถานศึกษาที่มีทรัพยากรเพียงพอใจการบริหารจัดการไดอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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โครงสรางการบริหารของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

กลุม
ผูอํานวยการ 

 

กลุมนโยบาย
และแผน 

กลุมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล 

กลุมสงเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา 

กลุมบริหาร 
งานบุคคล 

 

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา 

 

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน 

 

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

ผูอํานวยการ 
สพท.กทม.3 

ภาพที่ 2.1   แสดงการสรางการบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 
ที่มา  :   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3, 2548. 
 
 กลาวโดยสรุปไดวา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 เปนการจัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2546  ซ่ึงมีอํานาจหนาที่กํากับ ดูแล ประสานงาน สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 3 ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ 15 เขต
ปกครองในฝงธนบุรี โดยมีโครงสรางการบริหารประกอบดวยผูอํานวยการ 1 ตําแหนง รอง
ผูอํานวยการ 2 ตําแหนง กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผนกลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล และกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน อยูในการ
กํากับดูแลของรองผูอํานวยการ สวนกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และหนวย
ตรวจสอบภายใน อยูในกํากับดูแลของผูอํานวยการโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการศึกษาภายในเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ไดเปนไปอยางทั่วถึง และมีศักยภาพสูมาตรฐานสากล 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 1.   งานวิจัยภายในประเทศ 
  นพคุณ  เคนพรม (2524) ไดทําการวิจัยเร่ือง ทัศนคติของครูโรงเรียนประถมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีตอการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ปพ.ศ. 2524 ผลการวิจัย พบวา
ปจจุบันวิชาชีพครูยังไมไดรับการสงเสริมใหปฏิบัติอยางวิชาชีพช้ันสูงอื่นๆ เชน  ยังไมมีคนควบคุม
กันอยางจริงจัง และไมมีการจัดตั้งสถาบันเพื่อทําหนาที่ควบคุมแลสงเสริมผูประกอบอาชีพครู ทํา
ใหมาตรฐานอาชีพครูอยูในระดับต่ํา ซ่ึงมีผลกระทบตอการศึกษาของชาติ จึงเห็นสมควรมีการ
ควบคุมการผลิตครู และการใชครูใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
  นุกุล  ตันริยงค (2525) ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร  ตอการยกมาตรฐานวิชาชีพครู ป พ.ศ. 2525 ผลการวิจัยพบวา ครูสวนใหญเห็นวา   
สถาบันวิชาชีพครูจะตองสงเสริมและจะตองมีการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครูในดานจรรยาบรรณ  
การประสานงาน การผลิต การใชครู สวนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น  ครูสวนใหญ
เห็นวา ควรกําหนดใหออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเชนเดียวกับหนวยสงเสริมควบคุมมาตรฐาน
วิชาชีพครูใหเปนไปในทางที่ถูกตอง 
  สมปอง  นิลลวน (2530) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการบริหารงานบุคลากรของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวามี
ปญหาในดานการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องมาจากขาดงบประมาณในการ
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง บุคลากรขาดความกระตือรือรน การนิเทศการศึกษาไมประสบความสําเร็จ  
ขาดการวางแผน และไมพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  อุบล  รักการงาน (2532) ไดทําการวิจัยเร่ือง  การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขต
การศึกษา 11 ผลการวิจัยพบวา ดานการสรรหาบุคลากร มุงปฏิบัติในเรื่องการจัดครูเขาปฏิบัติงาน
โดยใหเกิดความพึงพอใจโดยมากที่สุด และยึดความสมัครใจเปนสําคัญ ดานทํานุบํารุงและรักษา
บุคลากร เนนการใหความเอาใจใสดูแลทุกขสุขของบุคลากร และอํานวยความสะดวกในการขอรับ
สวัสดิการที่ทางราชการจัดหาให  ดานการพัฒนาบุคลากร ใชกิจกรรมการอบรม โดยจัดสงบุคลากร
เขารับการอบรมตามโครงการตางๆ และดานการใหบุคลากรพนจากงาน ถือปฏิบัติตามขั้นตอนของ
ทางราชการ 
  วิกรม  ศาสวัตวงสกร (2533) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคลในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  เขตการศึกษา 
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4 พบวา สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา ไดดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในดานการพัฒนางานบุคคลเปนอันดับ 1  ดานการธํารงรักษาบุคคลเปนอันดับ 2 ดานการให
บุคลากรพนจากงานเปนอันดับ 3  และดานการแสวงหาบุคคลเปนอันดับ 4 สวนปญหาที่พบคือ
ปญหาในการบริหารงานบุคคลเปนปญหาที่อยูในระดับเปนปญหามาก เปนปญหาปานกลาง  และ
เปนปญหานอย  ปญหาที่โรงเรียนเห็นวาสําคัญมาก มีเพียงปญหาเดียว คือโรงเรียนไมสามารถ
กําหนดคุณวุฒิวิชาเอกของครูในโรงเรียนเองได และปญหาระดับปานกลาง 3 ปญหา คือ การพัฒนา
บุคลากร  การธํารงรักษาบุคลากร และการใหบุคลากรพนจากงาน 
  สิทธิชัย  ส่ิวเวหา (2533) ไดทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษาการบริหารงานบุคลากรใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  ดาน
การจัดหา  โรงเรียนไมมีโอกาสสรรหาและคัดเลือก  ครูใหมที่ยายมาเปนครูที่ยายมาจากที่อ่ืนเปน
สวนใหญ  และไดมาไมตรงความตองการของโรงเรียน  ในดานการบํารุงรักษา  ผูบริหารไดมีการ
ติดตามหลักของการบริหารงานบุคคลเปนสวนใหญ  และเห็นวาวิธีการบํารุงรักษาบุคลากรที่
ไดผลดีอยางมาก  คือ  การใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูอยูเสมอ  โดยการใชวิธีสราง
ความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา  ดานการพัฒนาครู  สวนใหญไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนใหไปฝกอบรมใหมากที่สุด  ปญหาในการบริหารงานบุคคลที่พบมากในดานการจัดหา
ไดแก  ครูมีวุฒิไมตรงตามความตองการ  การไดครูมาลาชาไมทันการ  ความสําคัญของการสราง
ผลงานทางวิชาการ  ดานการใหพนจากงาน  ไดแก  ครูไมไดรับความเปนธรรมในการยาย 
  กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ (2535) ไดทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษาเปนปจจัย
ที่สงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของครูประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ครู  ผลการวิจัยพบวา  ทั้งครูและผูบริหารประเมินปจจัยที่สงเสริมใหครูบรรลุเปาหมายของการเปน
ครูที่ดีตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  มี  5  ปจจัยหลัก  ไดแก  เงินเดือนครู  การจัดบรรยากาศใน
โรงเรียน  ครูผูสอนเอง  นักเรียน  และชุมชน  สําหรับปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการพัฒนาครูไม
บรรลุตามเปาหมาย  มีปญหาหลัก  2  ประการ  คือ  ครูไดรับมอบหมายงานมากเกินไป  และครู
ไดรับคาตอบแทนนอย 
  บรรจบ  หอมเอื้อ (2537) ไดทําการศึกษาเรื่อง บรรยากาศองคกรของโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา บรรยากาศ
องคกรของโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมและพิจารณาตามแบบของโรงเรียน  มีบรรยากาศ
องคกรเปนแบบอิสระ กลาวคือ  คณะครูอาจารยมีอิสระในการทํางานตามความสามารถของตน  
ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในบางอยาง  ครูอาจารยมีขวัญ
และกําลังใจดี ผลการปฏิบัติงานดี 
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  พัฒนพงษ  ทักษะวิเรขะพันธ (2538) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและปญหา
การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ  ผลการวิจัย  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  มีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับ
มาก ซ่ึงไดแก ดานงานกิจการนักเรียน งานธุรการการเงิน  งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ
ชุมชน  งานอาคารสถานที่ งานบุคลากร และงานวิชาการ สวนปญหาพบวา มีปญหาการดําเนินงาน
ตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับนอย  ซ่ึงไดแก  ดานงานกิจการนักเรียน  งาน
ธุรการการเงิน  งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  และงานบุคลากร สวนงานวิชาการ
และงานอาคารสถานที่มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
  สุธีร  บุญถือ (2541, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญการศึกษา : ศึกษาเฉพาะโรงเรียนเขวาไรศึกษา 
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา ดานปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครูบางคนมีภาระงานมาก ครูบางคนขาดความกระตือรือรนในหนาที่ที่รับผิดชอบและใชวิธีสอน
แบบเดิม โดยไมคํานึงหลักการสอนที่ยึดเด็กเปนศูนยกลางการเรียน 
  ลินจง  สุดประเสริฐ (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาเรื่องการศึกษาการดําเนินงาน
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัด
มหาสารคาม พบวา โรงเรียนขนาดใหญมีสภาพการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
โรงเรียน  ดานการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  และดานการปฏิรูปหลักสูตรและ
กระบวนการการเรียนการสอนอยูในระดับมาก 
  วรศักดิ์  ศรีสงา (2541) ไดวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการปฏิรูปการศึกษา
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี พบวาผลการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาดานการพัฒนา
บุคลากรมากวารอยละ 80 ไดรับการพัฒนาใหมีการศึกษาหาความรู การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินทํา
นอยมาก  พฤติกรรมครูหลังการปฏิรูปการศึกษาสูงกวากอนปฏิรูปการศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารพบวาเปดโอกาสใหครูผูสอนและชุมชน
มีสวนรวมในการบริหาร  ใชเวลาทุมเทใหกับงานในโรงเรียนอยางเต็มที่รอยละ 59.37 มีความโปรง
ใสยุติธรรมรอยละ 73.16 การจัดการเรียนรูของครูนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองมากที่สุด และ
นําไปใชในชีวิตจริงมากที่สุดรอยละ 82.40  
  เจือจันทร  จงสถิตอยู (2541) ไดศึกษาการปฏิรูปการศึกษา : ทางออกเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางยั่งยืนพบวาปจจุบันระบบการศึกษาไทยมีขอจํากัด และ
ขอบกพรองมากไมวาจะเปนเรื่องคุณภาพครู  ส่ือการเรียนการสอน  ความสามารถในเชิงจัดการและ
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การลงทุน  เจตคติของผูบริหารการศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน เครื่องมือประกัน
และตรวจสอบคุณภาพ ฯลฯ  การศึกษาไทยจึงไมเห็นกลไกที่สนับสนุนการพัฒนาทางคุณภาพ  และ
ศักยภาพของคนไทยที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสนองตอบตอความตองการใน
การพัฒนาประเทศ ความไมพอใจในผลการจัดการศึกษาไทย ไดกอใหเกิดความเคลื่อนไหว และ
เรียกรองใหมีการปฏิรูปการศึกษาขึ้นในสังคมไทยโดยกลาวถึงการปฏิรูปการศึกษาจนบรรลุผลได  
จะตองดําเนินยุทธศาสตรดังนี้ 
   (1)  สรางกระแสสังคมใหประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเปนประเด็นแหงชาติ  
(National agenda) 
   (2)  ใหประชาชน ชุมชน  ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ธุรกิจ
เอกชน องคการสาธารณประโยชน ส่ือมวลชน ตื่นตัวรวมในกระบวนการจัดการศึกษา 
   (3)  ใหรับและหนวยงานของรัฐปรับระบบการจัดการ เจตคติในการทํางาน สราง
เครือขาย และประสานการทํางานรวมกับแหลงตางๆ ในสังคม 
   (4)  ใหมีองคกร หรือกลไกที่ เปนกลางตรวจสอบดูแลการนําแนวคิดปฏิรูป
การศึกษาไปปฏิบัติ 
  ผดุงศักดิ์  แสงสวาง (2542) ไดทําการวิจัยเร่ืองการปฏิบัติตามกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัย
พบวาครู อาจารยโดยสวนรวมและจําแนกตามขนาดโรงเรียน มีการปฏิบัติตามกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมและเปนรายขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอนอยูในระดับมาก 
ยกเวนครู อาจารยในโรงเรียนขนาดการมีการปฏิบัติในขั้นตอนการจัดตั้งกรรมการโรงเรียนอยูใน
ระดับมากที่สุด โดยมีการปฏิบัติเปนรายขั้นในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยมากในแตละขั้นตอน
เรียงลําดับดังนี้ ขั้นตามปฏิบัติตามแผนและทําใหเกิดผลจริง  ขั้นการประเมิน และปรับปรุงใหเปน
แผนตอเนื่อง ขั้นการประเมินความตองการในการพัฒนา  ขั้นรายงานความกาวหนาตอประชาชน  
และขั้นการสรางแผนปรับปรุงโรงเรียน 
  อํารุง  จันทวานิช (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางสูการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาประเทศ  ของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 41 ผลจากการ
วิจัยพบวา  การจัดการศึกษาของประเทศไทยระยะเวลาที่ผานมาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  กลาวไดวา
ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งความสําเร็จของการขยายการศึกษาในเชิง
ปริมาณ  ทั้งในแงของการขยายพื้นที่กอสรางอาคาร การซื้อครุภัณฑ และในแงการรับนักเรียน  
นักศึกษามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  แตในดานคุณภาพการศึกษา กลับพบวากําลังเปนจุดวิกฤตของระบบ
การศึกษาไทย  กลาวคือ ในดานคุณภาพของครูและทรัพยากรที่ใชในการเรียนการสอน  พบวา
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ครูผูสอนทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีคุณภาพต่ําลงกวาแตกอน โดยมีครู
ประมาณรอยละ 20.0 หรือมีครูประมาณ 95,000 คน ไมตองการเปนครูเพราะเห็นวางานหนัก  
รายไดนอย  และปญหาที่สําคัญกวานั้นคือ ครูมีทัศนะไมดีตอการเปนครูในเรื่อง หลักสูตร  
การศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  พบวาการกําหนดสัดสวนเวลาเรียน เนื้อหา
ทางวิชาการ  และทักษะอื่นๆ ยังไมเหมาะสม ขาดเนื้อหาสาระที่จําเปนตอการเรียนรูโลกแหง
อนาคต  ในดานคุณภาพการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการ  พบวา  ครูสวนใหญยังใชการ
สอนแบบเดิม  คือการบรรยาย ไมเนนกระบวนการใหผูเรียนไดพัฒนาการคิด วิเคราะห  การ
แสวงหาความรูดวยตนเอง ในดานคุณภาพผลผลิตทางการศึกษานั้น จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
   (1)  คุณภาพการศึกษาแตเดิมหมายถึงการประเมินผลผลิต (Outputs) ทางการศึกษา 
มากกวากระบวนการ และมักเนนวิธีการวัดดวยวิธีการเชิงปริมาณ 
   (2)  คุณภาพการศึกษาประกอบดวย  3  มิติ  ที่มีความสัมพันธเชิงระบบซึ่งกันและ
กันคือ 
    (2.1)  คุณภาพของปจจัย (Inputs) ไดแก หลักสูตร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
    (2.2)  คุณภาพของกระบวนการ (Process) ไดแก การเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ 
    (2.3) คุณภาพของผลผลิต (Outputs) ไดแก คุณภาพของนักเรียน ประกอบดวย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  ถาวร  จําปา (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ปญหาการดําเนินงานตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
นครพนม” พบวาปญหาการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด นครพนม”  โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
เพื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีปญหาอยูในระดับมาก  เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา โรงเรียนขนาดใหญโดย
ภาพรวมและในแตละดานมีปญหาอยูในระดับมาก สวนปญหาของโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมและในแตละดานมีปญหาปานกลาง  ยกเวนโรงเรียนขนาดเล็ก ดาน
ครูและบุคลากร ทางการศึกษามีปญหาอยูในระดับมาก 
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  ศูนยวิจัยและวิจัยทางการศึกษา (2542) ไดรายงานการสังเคราะหผลการสํารวจเรื่อง
คนไทยคิดอยางไรตอการศึกษา ซ่ึงผลการสํารวจพบวา ครูขาดจรรยาบรรณ ไมอุทิศเพื่อการสอน
เด็กความประพฤติไมเหมาะสมกับที่เปนครู ขาดคุณภาพ และครูไมเพียงพอกับนักเรียน 
  ชัยวัฒน  พันธเดช (2543, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเรื่อง ปญหาและแนว
ทางการแกไขปญหาการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
กรมสามัญการศึกษาจังหวัด หนองคาย  ผลการศึกษาพบวา 1. ขาราชการโดยสวนรวมมีปญหาการ
ปฏิบัติงานตามแนวปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
หนองคาย โดยภาพรวมและเปนรายดาน 2 ดานอยูในระดับปานกลาง และมีปญหาอยูในระดับมาก 
2 ดานคือ ดานการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และดานปฏิรูปโรงเรียนและ
สถานศึกษา ผูบริหารมีปญหาโดยรวม และเปนราย 3 ดาน อยูในระดับปานกลาง และมีปญหาดาน
การปฏิรูปหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนอยูในระดับมาก สวนครูอาจารยมีปญหาโดย
ภาพรวม และเปนรายดาน 3 ดานอยูในระดับมาก และปญหาดานการปฏิรูประบบการบริหาร
การศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
  สิริรัตน  งิ้วโสม (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “สภาพปจจุบัน และความ
ตองการในการพัฒนาตนเอง  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด สกลนคร” พบวาครูผูสอนมีความตองการ
ในการพัฒนาตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก 
  จิราพร  ชูมณี  (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการปฏิรูปการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
ผลการวิจัยพบวารายการที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ ดานการเตรียมบุคลากร คือ การประชุมหรือสัมมนา
วางแผนรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู ดานการเตรียมการสอน  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลและ
ประเมินผล แตการใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนปฏิบัตินอย
ที่สุด 
  บุญเพ็ง  ณ อุบล (2546) ไดทําการคนควาเรื่อง  การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนบานฟาหวน  อําเภอศรีเชียงใหม  จังหวัดอุบลราชธานี  ผล
การคนควาพบวา การปฏิบัติที่เนนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของบุคลากรโดยรวม มีความรู
ความเขาใจในกระบวนการเรียนรูอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานคาเฉลี่ย
เพิ่มสูงขึ้น 
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  ศูนยวิเคราะหสภาวะและแนวโนมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2549) ไดทําการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิรูปการศึกษา  พบวาดานความคิดเห็นตอการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาการศึกษาของประเทศ สงผลใหคุณภาพของครูมีการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ี
ขึ้น รอยละ 70.4 เห็นวา ครูมีความรูและวุฒิการศึกษาสูงขึ้น มีการพัฒนาตนเองเพิ่มพูนความรูใหมๆ 
ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น การนําสื่อตางๆมาใชไดอยางเหมาะสมและมีการสงเสริมให
นักเรียนสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเอง สวนที่เห็นวาไมมีการเปลี่ยนแปลง หรือเหมือนเดิมมี
รอยละ 23.6 ที่เหลือคือ ไมตอบ และเห็นวาแยลงกวาเดิม 
  นอกจากนี้ในดานความหวังตอการปฏิรูปการศึกษา ครูควรไดรับการอบรมใหมี
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย สอนเขาใจงาย นาเรียน และอยากใหดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางทั่วถึง
ทั้งนักเรียนเกงและไมเกง การสอนควรสอดแทรกความรูเกี่ยวกับคุณธรรมในวิชาที่สอน การฝกฝน
ใหนักเรียนกลาคิด กลาตอบคําถาม กลาแสดงออก  การพัฒนาครูใหมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ
จิตวิญญาณรวมทั้งครูควรยอมรับฟงความคิดเห็นของเด็กดวย 
  สําหรับดานการประเมินสภาพการพัฒนาการศึกษา ครูมีคุณภาพอยูในระดับดี คือ
ประเมินได 8 คะแนน รอยละ 29.3 รองลงมาคือ 9 คะแนน รอยละ 23.3 และ 7 คะแนน รอยละ 19.2 
ตามลําดับ 
 2.   งานวิจัยตางประเทศ 
  Roach Virginia (1993) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู
แหงชาติ :  ภายใตสภาวะแวดลอม  และเงื่อนไขที่จะพัฒนาครูโดยไดศึกษารูปแบบการตรวจสอบ
ภายใตสภาวะแวดลอม  และเงื่อนไข ครูโรงเรียนรัฐบาลควรจะไดรับการพัฒนาจนถึงไดรับใบ
ประกอบวิชาชีพครู  โดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา  ครูสวนใหญไม
ถูกประเมินโดยระบบที่จะชวยใหไดรับการชวยเหลือ  หรือที่จะระบุความชวยเหลือแกครู ถาผู
กําหนดนโยบายปรารถนาที่จะสงเสริมคณะกรรมการใบประกอบวิชาชีพแหงชาติ 
  Anen Anen (1993) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพของครู และการมีสมรรถภาพสูง : การ
ปรับปรุงคุณภาพการสอน ขณะที่มีการขยายโอกาสทางการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย โดยได
ศึกษาตรวจสอบทางเลือกที่จะรักษาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งวิเคราะหขอมูลจากการเสื่อมลงของ
คุณภาพการศึกษาในระยะเวลา 10 ป  ที่ผานมาประชากรของการศึกษาจากเมืองกาตาร ศิริบูรณ  
ปนดุล บังลังกคารายา และเบนจามาซัน  กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 39 คน 
ประกอบดวยผูตัดสินใจในระดับกระทรวงเจาหนาที่การศึกษาระดับจังหวัด  คณบดีของสถาน
ฝกหัดครู  ผูจัดการโรงเรียน  ครูใหญ  และครูปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 
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   ปจจัยที่ทําใหคุณภาพการศึกษาเสื่อมลงเกิดจากความลาชาในการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพครู ไดแกการมีสมรรถภาพสูง  การแบงปน  การจูงใจ  การลงโทษและสวัสดิการ  สําหรับ
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการสอนที่จะเตรียมเพื่อใหประสบผลสําเร็จตอคุณภาพการศึกษา ไดแก 
การยกระดับคุณสมบัติของครู การจัดหาเงินคาสอน  และการฝกอบรมหลังจากสําเร็จการศึกษา 
   การศึกษาการปรับปรุงระเบียบที่สงเสริมระยะสั้นระยะยาว นโยบายที่เกี่ยวของ
ขอบเขตการกํากับดูแลของครู  การกอตั้งหนวยงานของธนาคาร อุปกรณการศึกษา ระบบการปฏิรูป  
เปนสิ่งกระตุนการปรับปรุงระบบการกระจายอํานาจครู  ปรับปรุงระบบขอมูลขาวสารอํานาจใน
ทองถ่ิน ปรับปรุงความรวมมือของการประสานงานงานกันระหวางสถาบันฝกหัดครู และสํานักงาน
การศึกษาของจังหวัด 
  Kallon (1997)  ไดวิจัยเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาที่มีการเตรียมการลวงหนาในเซียรรา 
ลีลอง : โรงเรียนประถมศึกษา และการฝกหัดครูเพื่อการศึกษาการนําเอาหลักสูตรการประถมศึกษา
ระดับชาติไปปรับใชในทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวาการปฏิรูปการศึกษาตามแนวคิด และนโยบายของ
รัฐนั้นมีผลตอการปฏิบัติคอนขางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน หลักสูตรและการเรียนการสอน ลวน
ตอบสนองตอศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมทองถ่ินกอใหเกิดการแกไขปญหาการศึกษาไดตรง
จุด หลายหนวยงานหรือองคการตางก็มีความมุงมั่นที่จะทําใหการปฏิรูปการศึกษามีประสบ
ผลสําเร็จ ครูอาจารย ชุมชน ผูปกครอง ผูรูทางการศึกษาลวนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมปฏิรูป
การศึกษา ขณะเดียวกันยอมตองมีการคงไว หรือศึกษาไวซ่ึงเงื่อนไขตางๆที่ทําใหการปฏิรูป
การศึกษาประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะความจริงจังของภาครัฐที่จะดําเนินการตอการใหการ
สนับสนุนการฝกอบรม และการติดตามประเมินผล 
  นอกจากนี้ ยังไดใหแนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนครูเอาไวดวยวา ควร
ดําเนินการแบบเบ็ดเสร็จ ใหเชื่อมโยงเปนเนื้อเดียวกัน (Seamless System) ตั้งแตการวางแผน/
ยุทธศาสตรในระดับชาติและมาตรการผลิต วาจาง รักษา และพัฒนาครู 
  จาการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน สรุปไดวา ในการปฏิบัติของครูที่มี
คุณภาพและประกอบดวยความสมัครใจ ความพึงพอใจ และขวัญกําลังใจ รวมทั้งมีการพัฒนา
คุณภาพ โดยการอบรมสัมมนาอยางสม่ําเสมอ คาตอบแทนหรือเงินเดือนตองเหมาะสมกับภาระงาน
ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ สภาพสิ่งแวดลอมทางครอบครัว สังคม และลักษณะงานที่ผลตอคุณภาพ
การปฏิบัติงานชองครูดวยเชนกัน 
  ในการปฏิรูปการศึกษา ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน 
การประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเด็กเปนศูนยกลาง ใช
ส่ือเทคโนโลยีมาชวยในการจัดกิจกรรม และมีการพัฒนาตนเองจนมีความรู ความสามารถตาม
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นโยบายและเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในระดับมา แตการวิจัยช้ันเรียนยังอยูในระดับนอย 
ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาผลที่เกิดจากการปฏิรูปการศึกษาตอครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 อันจะเปนแนวทางปรับปรุงแกไข เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของครูมีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามความมุงหวังของการปฏิรูปการศึกษา 
 
 

 84 


