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อภิวัฒน์การเรียนรู้...
สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย
(6-8 พฤษภาคม 2557)

ความนำ
ระบบการศึกษาของประเทศไทยได้รับการประเมินจากสถาบันวิชาการหลายสถาบัน
โดยบ่งชี้สอดคล้องกันถึงความจำเป็นที่ไทยต้องเร่งปฏิรูปการศึกษา
ล่าสุด เมื่อเดือนกันยายน 2556 WEF (World Economic Forum) ได้รายงานผลการจัด
อันดับภาพรวมการแข่งขันของไทยอยู่ในอันดับที่ 37 จาก 148 ประเทศ ด้านการศึกษาขั้นสูง
และฝึกอบรมอันรวมถึงมหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา มัธยมศึกษาและการพัฒนาแรงงานอยู่ใน
อันดับที่ 66 ในด้านสัมฤทธิผลของการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ PISA
(Programme for International Student Assessment) รายงานผลว่านักเรียนไทยได้คะแนน
ในกลุ่มต่ำต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี โดยประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
ได้คะแนนอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ใช้ได้ทั้งสองวิชา
ขณะที่ข้อมูลจาก สถาบันสถิติแห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO Institute for StatisticsUIS) ระบุว่าสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดินของไทยใน
ปีงบประมาณ 2554 มีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 24 ของงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2
ของโลก เป็นรองเพียงแค่ประเทศกาน่า โดยล่าสุดปี 2557 งบประมาณเพื่อการศึกษาของ
ไทยสูงถึง 482,000 ล้านบาท หรือมากกว่า ร้อยละ 20 ของงบประมาณแผ่นดิน
จากสถานการณ์ดังกล่าวได้สะท้อนถึงสภาพปัญหาว่า มิใช่มีเพียงด้านคุณภาพแต่ยัง
บ่งชี้ถึงสภาพความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเด็กเยาวชนไทยจำนวนมากยังขาดโอกาสที่
จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอีกด้วย ดังที่มีผลการศึกษาพบว่าเด็กเยาวชนที่อยู่ในข่าย
“ด้อยโอกาส” ในประเทศไทยมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนหรือราว 1 ใน 3 ของประชากร
เด็กวัย 0 - 18 ปี ทั้งหมด
กล่าวได้ว่า ในวันนี้ประเทศไทยได้ก้าวมาถึงจุดที่ต้องค้นหาแนวคิดใหม่ในการลงทุน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเร่งด่วนแล้ว ทั้งนี้ องค์ความรู้จากสากลชี้ว่า แนวทาง
สำคั ญ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาคื อ การกำหนดมาตรการสำคั ญ 3 เรื ่ อ งหลั ก
อันประกอบด้วย การยกระดับคุณภาพครู การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการเพิ่มขีด
ความสามารถให้แก่ระบบบริหารการศึกษา

จากที่มาดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ตลอดจนองค์ ก รภาคี ได้ แ ก่ มู ล นิ ธ ิ พ ั ฒ นาไท มู ล นิ ธ ิ ร ่ ม ฉั ต ร มู ล นิ ธ ิ ส ยามกั ม มาจล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(ทีดีอาร์ไอ) และองค์การยูเนสโกประเทศไทย จึงร่วมกันจัดประชุมวิชาการ “อภิวัฒน์
การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” โดยมีการนำเสนอรูปธรรมของนวัตกรรมการเรียนรู้
และข้อมูลวิชาการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน อันจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการเรียนรูข้ องเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนในสังคมไทย สามารถเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัว่ ถึงมากขึน้ ด้วยระบบหรือมาตรการทางการศึกษาของประเทศ
และที่สำคัญคือ ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเรียนรู้
		 เอกสารสรุ ป ข้ อ มู ล สำคั ญ เล่ ม นี ้ นำเสนอสาระสำคั ญ ของประเด็ น หลั ก ในการ
“อภิวัฒน์การเรียนรู้” เพื่อสื่อสารถึงที่มา สถานการณ์ปัญหา และทางออกอย่างกระชับ เพื่อ
เป็นเสมือน “ทางลัด” ในการเข้าถึงปัญหาและร่วมขบคิดหาทางออกร่วมกันต่อไป สำหรับ
ท่านที่สนใจรายละเอียดในแต่ละประเด็น โปรดศึกษาได้จากเอกสารที่ได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
เฉพาะในแต่ละประเด็น เพื่อเผยแพร่ในงานเดียวกันนี้
สสค. ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการศึกษาทีไ่ ด้รว่ มกันค้นคว้าและร่วมค้นหาวิถที าง
ในการร่ ว มสร้ า งเส้ นทางใหม่ เพื ่ อ การปฏิ รู ป การเรี ย นรู ้ ท ี ่ ส มบู ร ณ์ ของเด็ ก และเยาวชน
ลูกหลานไทย ให้เกิดเป็นจริง

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
พฤษภาคม 2557
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พัฒนาการเด็กปฐมวัย

“รากแก้วแห่งชีวิต”
ที่มา
พั ฒ นาการทุ ก ด้ า นในช่ ว ง 5 ขวบปี แรกของชี วิ ต หรื อ วั ย ก่ อ นเข้ า เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มักเรียกกันว่า “ช่วงปฐมวัย” คือ “โอกาสทอง” ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่เหลือทั้งหมดของมนุษย์แต่ละคน ด้วยเหตุนี้จึงมีคำเปรียบเปรยว่า
พัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัยนั้นเปรียบเป็นดั่ง “รากแก้วแห่งชีวิต”
ด้วยเหตุนี้ การทุ่มสรรพกำลังของสังคมไปกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ
และได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าให้ผลคุม้ ค่าทีส่ ดุ โดย ศ.ดร.เจมส์ เจ เฮคแมน (Dr. James J.
Heckman) ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การลงทุน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุดในระยะยาว
โดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เท่า เป็นทั้งการเพิ่มคุณภาพทรัพยากร
บุคคลของประเทศและการลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย องค์การยูนิเซฟ
ระบุว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะมีทักษะทางกายภาพ ความ
ฉลาดทางสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์สูงจึงนำไปสู่การมีโอกาสในการเรียนต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นและเป็นแรงงานคุณภาพที่มีรายได้สูง ส่งผลให้อัตราการก่อคดีหรือสร้างปัญหา
สังคมลดน้อยลงด้วย
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องค์ประกอบที่สำคัญในการดูแลเด็กปฐมวัยให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และบรรลุ
ศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในตนประกอบด้วย (1) มีสวัสดิภาพในชีวิต เติบโตในสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย (2) ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมและเพียงพอ (3) ได้รับการ
กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อย่างเหมาะสม (4) ได้
รับการคัดกรองภาวะผิดปกติทางร่างกาย (เช่น การได้ยิน การมองเห็น) สติปัญญา และ
พัฒนาการผิดปกติ เพื่อดำเนินการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูให้ทันท่วงที ก่อนที่จะบานปลาย
และสายเกินแก้ไข

วิเคราะห์สภาพปัญหา
ข้อมูลในปี 2555 ระบุว่า ประเทศไทยมีเด็กปฐมวัย (0-5ปี) จำนวน 4,585,759 คน โดย
ในกลุม่ ของเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี (0 - 23 เดือน) ซึง่ มีจำนวนประมาณ 1.5 ล้านคน ได้รบั การดูแล
และการเรียนรู้เบื้องต้นจากครอบครัว อย่างไรก็ตาม พบว่าครอบครัวส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
และทักษะในการดูแลเด็กเล็กอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการ
ในกลุ่มเด็กอายุ 2 - 5 ปี พบว่า ร้อยละ 11.88 หรือประมาณ 3.6 แสนคน ไม่ได้รับการ
ดูแลพัฒนาการ ขณะที่อีก ร้อยละ 29.65 หรือประมาณ 9.1 แสนคนของเด็กวัยเดียวกันนี้ได้
รับการดูแลอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่ได้มาตรฐานหรือมีมาตรฐานอยู่ในระดับขั้นต่ำ
ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2555 พบปัญหา
มาตรฐานและคุณภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่า ทั้งปัญหาด้านการดำเนินงาน ด้านความ
พร้อมของทรัพยากร ด้านคุณภาพของครูพี่เลี้ยง ปัญหาความปลอดภัย รวมถึงคุณภาพการ
เลี้ยงดูและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีเด็กปฐมวัยถึง 4 แสนคน ที่มีสภาพปัญหารุนแรงต้องการ
ความช่วยเหลือด้านพัฒนาการ และมีแนวโน้มว่าจำนวนเด็กกลุม่ นีจ้ ะเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยที่
ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการระดับชาติในการป้องกัน คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และกระตุ้น
พัฒนาการเด็กอย่างจริงจัง
ปัจจุบนั ตัวเลขจำนวนเด็กข้างต้นมักอาศัยการสำรวจเป็นครัง้ คราว แต่การจัดระบบดูแล
เด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมจำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศที่เด็กทุกคนมีชื่อและข้อมูลการดูแล
อยู่ในระเบียนซึ่งประเทศไทยยังขาดระบบดังกล่าว
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ข้อเสนอ
ก. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้พร้อมพัฒนาการสมวัย
1. กำหนดนโยบายและมาตรการระดับชาติ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพือ่
ติดตามประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ สนับสนุนให้มรี ะบบส่งต่อทีค่ รบวงจรถึงระดับอำเภอ เพือ่ ให้เด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการบกพร่อง
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจำกัดโอกาสด้วยฐานะครอบครัวหรือ
ภูมิลำเนาที่ห่างไกลตัวเมือง
2. พัฒนาให้เกิดเครือ่ งมือเฝ้าระวัง ระบบคัดกรองความผิดปกติทส่ี ง่ ผลต่อพัฒนาการ
เรียนรู้ในเด็กปฐมวัย และบริการที่จำเป็น เพื่อให้ค้นพบปัญหาและแก้ไขได้แต่เนิ่นๆ ดังนี้
2.1 การคัดกรองความผิดปกติแต่กำเนิด ในกรณีธาลัสซีเมีย ภาวะบกพร่องไธรอยด์
ฮอร์โมน และกลุ่มอาการดาวน์
2.2 กำหนดตัวชี้วัดภาวะพร่องโภชนาการและภาวะโภชนาการเกินอย่างเหมาะสม
2.3 การคัดกรองภาวะผิดปกติทางสายตาและการได้ยิน
2.4 การจัดบริการ “คลินิกสุขภาพเด็กดีมีคุณภาพ”

ข. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
1. กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณากำหนดแนวทางนโยบายด้านการพัฒนาการ
ศึกษาของเด็กปฐมวัยให้เป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
สำคัญ เช่น การเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาและการขาดการดูแลที่มีคุณภาพ เป็นต้น
2. กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติหรือ
กลไกระดับชาติ ให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประสานงานเชิง
ยุทธศาสตร์กับหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข องค์การปกครอง
ส่วนทัง้ ถิน่ องค์กรเอกชนและหน่วยงานอืน่ เพือ่ การส่งเสริมการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย
ให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
3. คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติควรหนุนเสริมให้ภาคีเครือข่ายได้ดำเนินงาน
ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพในหลากหลายมิติ เช่น
• การจัดทำฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปสู่การการวางแผนการบริหาร
จัดการเชิงพืน้ ที่ ทัง้ การวางแผนติดตามเด็กปฐมวัยทุกคนให้ได้รบั โอกาสทางการ
ศึกษาทีม่ ากขึน้ การขยายพืน้ ทีบ่ ริการให้ครอบคลุมขึน้ และการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย “รากแก้วแห่งชีวิต” | 9

• การจั ด ทำมาตรฐานกลางและมาตรฐานเฉพาะด้ า น เพื่ อ รองรั บ การ
ประเมินเฉพาะด้าน เพือ่ ให้ศนู ย์เด็กเล็กในทุกสังกัดสามารถยกระดับมาตรฐาน
ของตนเองให้ทัดเทียมกัน
• การเสริมสร้างขีดความสามารถของศูนย์เด็กเล็ก ทัง้ ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ครูและผู้ดูแลเด็กเล็ก การจัดหาอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนา
อาคารสถานที่ให้เหมาะสมและปลอดภัย
• การวางแผนทรัพยากร เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีโอกาสเข้าถึง
ระบบการศึกษา โดยการศึกษาต้นทุนทั้งในรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณ
ในการขยายศูนย์เด็กเล็กเดิมให้รองรับเด็กมากขึ้น และการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก
ใหม่เพื่อรองรับเด็กในบางพื้นที่
• การสื่อสารกับครอบครัว เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถเสริมสร้าง
พัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมรอบด้าน

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500 โทรสาร 02-343-1551
เว็บไซต์ www.thaihealth.or.th

คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-668-7123 ต่อ 2412 และ 2518 โทรสาร 02-243-1129
เว็บไซต์ www.onec.go.th
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ก
ด้
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ยโอกาส
จุดพลิกผันอนาคตของชาติ
การที่ประเทศไทยเราพัฒนาภายใต้ระบบทุนนิยมเสรีมานาน 5 ทศวรรษ ได้ถอนราก
ถอนโคนสภาพสังคมของไทยแบบดั้งเดิมให้เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล ทั้งคุณภาพชีวิตในเขต
เมืองที่ตกต่ำ ขนาดครอบครัวที่เล็กลง อัตราการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้น สภาพเด็กและเยาวชน
ที่อยู่โดยปราศจากพ่อแม่หรือห่างไกลพ่อแม่ที่เพิ่มขึ้น การละเลยและความล้มเหลวในการ
กระจายการผลิตและรายได้ลงไปสู่ฐานชุมชนหมู่บ้าน ให้มีความมั่นคงเข้มแข็งเพียงพอที่จะ
รักษาโครงสร้างและสายใยของสังคมและครอบครัวแบบเดิมไว้ได้ ฯลฯ สภาพเช่นนี้ทำให้เกิด
“เด็กด้อยโอกาส” บนผืนแผ่นดินไทยจำนวนมากยิ่งขึ้นทุกที และจะกลายเป็น “ระเบิดเวลา”
ที่สามารถก่อความเสียหายอย่างลึกล้ำแก่สังคมโดยรวมในอนาคตอันใกล้

สภาพปัญหา
คาดการณ์วา่ เด็กด้อยโอกาสในสังคมไทยมีอยูไ่ ม่ตำ่ กว่า 5 ล้านคน หรือราว หนึง่ ในสาม
ของประชากรเด็กวัย 0-18 ปี โดยจำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 4 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เด็กยากจนพิเศษ เด็กที่อยู่ในครอบครัวใช้
แรงงานหรือรับจ้าง ตลอดจนเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มีจำนวนประมาณ
4.7 ล้านคน
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2) กลุ่มพิการและกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษด้านการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มที่มี
ความพิการทางร่างกายและกลุ่มที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มเด็กที่
มีความพิการทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวและภาวะพิการซ้ำซ้อน กลุ่มเด็กที่มีการ
รับรู้ผิดปกติ (learning disorder) สมาธิสั้น (ADHD) ออทิสติค และเรียนรู้ช้า(slow learner) มี
จำนวนประมาณ 2 ล้านคน
3) กลุ่มเปราะบางทางสังคมกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพ่อแม่วัยรุ่น หรือเด็กที่มีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยจนนำไปสู่การตั้งครรภ์ไม่พร้อม เด็กกำพร้าถูกทอดทิ้ง เด็กออกกลางคันอยู่นอกระบบ
การศึกษา เด็กที่ใช้สารเสพติด รวมถึงเด็กที่ต้องคดีอยู่ในสถานพินิจ เป็นต้น รวมจำนวน
ไม่ต่ำกว่า 3.3 แสนคน
4) กลุ่มปัญหาเฉพาะ เช่น เด็กที่ได้รับเชื้อเอชไอวี เด็กที่ค้าประเวณีหรือถูกบังคับใช้
แรงงาน เด็กไร้สัญชาติ เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมจำนวนมากกว่า 4 แสนคน
ปัญหาเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษาไม่ใช่ปัญหาที่สามารถมองข้ามได้ เพราะจะ
เป็นปัจจัยบั่นทอนโอกาสในการพัฒนาทุกด้านของประเทศ และส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างรุนแรง โดยไม่เพียงทำให้คณ
ุ ภาพแรงงานไทยอยูใ่ นระดับต่ำ
แต่จากจำนวนเด็กที่เรียนไม่จบ ม.3 สะสมในรอบ 20 ปี คิดเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน
จะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสะสมสูงถึง 37.5 ล้านล้านบาท หรือเท่ากับ 5 เท่า
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2553 หรือราว 9 แสนล้านบาทต่อปี
อีกทั้งยังเร่งให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในด้านความรุนแรงและความเสี่ยงทางเพศเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งจำนวนแม่วัยรุ่นที่จะพุ่งขึ้นถึง 130,000 คนต่อปี หรือจำนวนเด็กที่ต้องคดีถูกส่ง
เข้าสถานพินิจมากว่า 10,000 คนต่อปี

ข้อเสนอ
1. เร่งพัฒนาระบบและการจัดการที่มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นมาในการหยิบยื่น
โอกาสและความช่วยเหลือที่เหมาะสมเข้าไปสู่เด็กด้อยโอกาสแต่ละกลุ่ม โดยนำหลักการ
การจัดการเชิงพื้นที่(Area-Based Management) ที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแกนประสานพลังภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคชุมชน
เข้ามาทำงานร่วมกัน โดยมุ่งหลักการทำงาน 3 ส่วน ได้แก่
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1) การทำงานบนฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการวางแผนตั้งโจทย์และติดตามการ
ทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะข้อมูลเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ที่มีการ
สำรวจเป็นรูปธรรมแล้วในบางจังหวัด เช่น ยะลา นครราชสีมา เป็นต้น
2) การทำงานแบบมีส่วนร่วมและเป็นเครือข่าย ที่ทำให้เกิดการรวมพลังกัน
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และต่างก็ได้รับประโยชน์จากการร่วมมือกันตาม
ขอบเขตภารกิจเอง แต่ละภาคีที่เข้ามาเป็นเครือข่าย เช่น การตั้งทีมสหวิชาชีพ
ในโครงการประกบตัวเด็กกลุ่มเสี่ยงรายกรณี (CMU)
3) การทำงานเชิงระบบเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ การขับเคลื่อนงานของท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคีให้ผลักงานหลายเรื่องเข้าสู่
ระบบงานประจำที่มีงบประมาณ บุคลากร และแผนงานรองรับ เพื่อความ
ต่อเนื่องยั่งยืนของงานในทุกพื้นที่
2. ส่งเสริมให้เกิดตัวแบบการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ดังกล่าว และเผยแพร่กรณีตัวอย่าง หรือแนวปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ ออกไปในวงกว้างเพื่อ
ให้เกิดผลในการปกป้องเด็กบนผืนแผ่นดินไทยทุกชีวิตให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สมค่าความ
เป็นมนุษย์ และพร้อมที่จะเป็นกำลังนำพาสังคมไทยสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน (สสค.)
เลขที่ 388 อาคารเอส พี (อาคารเอ) ชั้น 13
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-619-1811 โทรสาร 02-619-1812
อีเมล์ info@QLF.or.th
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รัฐานสั
กการอ่
า
น
งคมเรียนรู้
แม้โลกก้าวสู่ยุคแห่งการ “หลอมรวมสื่อ” แต่การอ่านยังคงเป็นทักษะสำคัญที่อยู่
เบื้องหลังกระบวนการเรียนรู้ และบ่มเพาะคนให้ “เต็มคน”
คุณค่าของการอ่านนั้นมีอยู่มากมายหลายด้าน สิ่งที่ได้เป็นอันดับแรกก็คือ ข้อมูลและ
ความรู้ใหม่ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชี้ว่า ร้อยละ 80 - 90 ของความรู้และข้อมูล
ที่มนุษย์ต้องการค้นหาได้จาก “การอ่าน” ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ การอ่านเป็นการสร้างเสริมสุขภาพโดยตรง เพราะการอ่านช่วยกระตุ้นการ
ทำงานของสมองและกระบวนการคิด ทำให้ห่างไกลจากโรคความจำเสื่อม การใช้สมองคิด
ตามสิ่งที่อ่านจะทำให้สมองได้ทำการเก็บข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลใหม่ รวมทั้งกระตุ้น
ความจำเดิม ขณะที่เดียวกัน เมื่อมีสมาธิกับการอ่านยังทำให้ลืมเลือนเรื่องที่กำลังเครียดหรือ
กังวล การอ่านจึงเป็นการลดความเครียดได้อีกทางหนึ่งด้วย
สิ่งสำคัญที่ได้รับการจากการอ่านอีกส่วนหนึ่งก็คือ เป็นการบริหารกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ทำให้เกิดศักยภาพในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่ซับซ้อนได้ นี่คือประโยชน์ที่สำคัญ
อย่างยิ่งในการดำรงอยู่ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด้วยปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อนยิ่ง
กว่ายุคสมัยใดๆ ที่ผ่านมา และเป็นสิ่งที่การฟังวิทยุและดูโทรทัศน์ไม่สามารถเอื้ออำนวยให้
เกิดขึ้นได้
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หากมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจความซับซ้อนก็จะไม่เข้าใจปัญหาและคิดวิธีแก้ปัญหาได้
ตรงจุด ทำให้สะสมปัญหาในชีวิต การทำงาน และสังคม ส่งผลสู่สภาวะวิกฤตโดยรวมอย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ด้วยเหตุนี้ ในการส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้จึงควรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
การอ่านควบคู่ไปด้วย จนกล่าวได้ว่า “นิสัยรักการอ่านคือรากฐานแห่งสังคมการเรียนรู้”

สภาพปัญหา
จากประโยชน์ต่างๆ ของการอ่านจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยไม่มีข้อกังขาว่า การจะปฏิรูป
การศึกษาให้ได้ผลนั้นต้องส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัย “รักการอ่าน” ควบคู่ไปกับการค้นคว้า
ด้วยตัวเอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่พบในปัจจุบัน
ชีใ้ ห้เห็นว่า เยาวชนและคนไทยยังห่างไกลจากสภาพอันพึงประสงค์ดงั กล่าวอยูม่ าก ดังข้อมูล
ต่อไปนี้
จากผลการทดสอบโครงการ PISA (Program for International Student Assessment)
พบว่า เด็กไทยได้คะแนนเฉลีย่ ด้านการอ่านต่ำกว่ามาตรฐานเด็กในกลุม่ ประเทศ OECD
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ 65 ประเทศทั่วโลก ในปี 2552 ระดับความสามารถด้านโดย
เฉลีย่ ด้านการอ่านของเด็กไทยอยูใ่ นอันดับที่ 50 และเมือ่ เปรียบเทียบข้อมูลจากผลการทดสอบ
นับจากปี 2543-2552 พบว่า ระดับคะแนนการอ่านของเด็กไทยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ขณะทีข่ อ้ มูลการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากรไทยในปี 2551 พบว่า คนไทยอายุ
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนและเวลาทำงานเฉลี่ย วันละ 39 นาที
แม้กลุม่ ทีใ่ ช้เวลาอ่านมากทีส่ ดุ คือ กลุม่ เยาวชน เฉลีย่ 46 นาที แต่กย็ งั ถือว่าเป็นสัดส่วนเวลา
อ่านหนังสือทีต่ ำ่ มากเมือ่ เปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศ นอกจากนี้ ผลสำรวจครัง้ นีย้ งั พบว่า
สัดส่วนเด็กเล็กที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนทุกวันมีเพียง ร้อยละ 18.5
สำหรับเด็กเล็ก ผลสำรวจการอ่านหนังสือในกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ทั้งเด็ก
ที่อ่านได้ด้วยตัวเอง และผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง ในปี 2551 พบว่า จากจำนวนเด็กเล็กทั้งประเทศ
มีทั้งสิ้น 5,868,961 คน มีเด็กที่ได้อ่านจำนวน 2,110,440 คน หรือคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 36.0
โดยภาคที่พบว่าการอ่านในกลุ่มเด็กน้อยที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ
ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ ตามลำดับ
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เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน ไทยยังครองสถิติการอ่านหนังสือต่ำ
กว่าหลายประเทศ โดย พบว่า คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยปีละ 2 เล่ม ในขณะที่คนเวียดนาม
อ่านปีละ 60 เล่ม และสิงคโปร์อา่ น 45 เล่ม สาเหตุทค่ี นไทยและเยาวชนไทยอ่านหนังสือน้อย
สะท้อนผ่านข้อมูลของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่สำรวจพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กไทย
ไม่รักการอ่านมาจากพฤติกรรมติดโทรทัศน์และการไม่ปลูกนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก
อีกสาเหตุที่น่าจับตามองคือการอ่านหนังสือไม่ออก ในกลุ่มเด็กอายุ 6 - 14 ปี ที่
พบมากถึง ร้อยละ 12.4 ถือได้ว่านี่เป็นอุปสรรคขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่การ
อ่าน ทั้งที่ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับกำหนดให้จัดการศึกษาแบบให้เปล่าแก่เด็ก
ทุกคนถึง 12 ปี มาตั้งแต่ปี 2545 ก็ตาม แต่สัดส่วนการไม่รู้หนังสือของเด็กไทยยังคงเป็น
ปัญหาสำคัญของชาติมาจนถึงทุกวันนี้

ข้อเสนอ
ทุกฝ่ายร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการอ่าน เพื่อให้การ
อ่านเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยทุกวัย โดยมีแนวทางดังนี้
1. ขับเคลื่อนให้เกิดระบบสร้างสังคมการอ่าน ผ่าน 4 ระบบย่อยควบคู่ไป
พร้อมกัน ได้แก่
1) ระบบสาธารณสุข ใช้ “การอ่าน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กนับแต่แรกเกิด และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูก
ด้วยการอ่าน
2) ระบบสวัสดิการทางสังคม นำ “การอ่าน” เข้าไปสูห่ น่วยบริการทุกจุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มด้อยโอกาส บกพร่องทางการเรียนรู้ และพื้นที่
พิเศษ เพื่อช่วยในการปรับพฤติกรรมและพัฒนาสมอง
3) ระบบการศึกษา ศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาทุกระดับส่งเสริมให้การอ่านเป็น
กิจกรรมที่เพลิดเพลินมีความสุข และเป็นทักษะพื้นฐานของชีวิต ที่จะนำไปสู่การ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ เช่น จัดกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ทก่ี ระตุน้ ให้นกั เรียนเข้าห้องสมุด
อย่างต่อเนื่องและจัดบรรยากาศห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งแก้ไขปัญหา
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างจริงจัง
4) ระบบสื่อสร้างสรรค์ พัฒนาระบบหนังสือและกระบวนการสื่อสารสังคมให้เกิด
วัฒนธรรมการอ่านตลอดชีวิต เช่น การเปิดพื้นที่ห้องสมุดที่มีคุณภาพ การจัดระบบ
ธุรกิจหนังสือให้มีเนื้อหาหลากหลาย และหนังสือสำหรับเด็กมีราคาย่อมเยา
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2. ขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมรักการอ่านในทุกชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งเสริมเรื่องการอ่าน นับตั้งแต่ระดับเด็กปฐมวัยไปจนตลอดชีวิต เช่น สนับสนุนให้
คนที่รักการอ่านในแต่ละชุมชนได้รวมตัวกันเป็น “ชมรมรักการอ่านประจำหมู่บ้าน” ทุก
หมู่บ้าน และให้ดูแล “ห้องสมุดประจำหมู่บ้าน” โดยมีการจัดการให้ห้องสมุดประจำหมู่บ้าน
มีหนังสือที่ควรมี และหากเป็นไปได้ควรมีมีอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้กระจายให้ทั่วถึงด้วย
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ปลุกโลกการสอนให้มีชีวิต สู่

ห้องเรียนแห่งศตวรรษใหม่
ความสำคัญ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของไทยโดยสถาบันวิชาการในระดับชาติและระดับ
นานาชาติหลายสถาบัน ที่ต่างให้ผลที่บ่งชี้อย่างสอดคล้องกันถึงความตกต่ำของคุณภาพ
การศึกษาของไทย รวมทัง้ สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา ตลอดจนความเคลื่อนไหวในวงการศึกษาในหลายประเทศที่ให้ความสำคัญกับ
“การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21” บ่งบอกถึงความจำเป็นทีจ่ ะต้องมีการ“อภิวฒ
ั น์” นัน่ คือ
การทำให้ระบบการศึกษาไทยเกิดความเจริญหรือความงอกงามกันอีกครั้งหนึ่ง
หลายประเทศได้พัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ขึ้นที่อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยภาพรวมแล้วสามารถจัดได้เป็น 5 กลุ่ม
ประกอบด้วย (1) ความรู้ในวิชาแกน (2) คุณธรรมและคุณลักษณะ (3) ทักษะทาง
ปัญญา (4) ทักษะทางสังคม (5) ทักษะการใช้เทคโนโลยี
เมือ่ พิจารณาในบริบทของประเทศไทย พบว่า ทักษะ 3 กลุม่ หลัง คือ ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางสังคม และทักษะการใช้เทคโนโลยี อาจเป็นเรื่องใหม่ที่ยังเป็นปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยยังขาดทักษะทั้ง 3 กลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทักษะทางปัญญา ขณะที่ผู้สอนก็มีปัญหาในการสอนทักษะการคิดเช่นกัน
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ด้วยเหตุนี้ การอภิวัฒน์การเรียนรู้ของประเทศไทยจึงควรเน้นไปที่การเรียนรู้ทักษะ
ทั้ง 3 ด้านดังกล่าว เพราะทักษะเหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์และยอมรับในวงวิชาการระดับโลก
แล้วว่าจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่กระแส
การเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
สิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดการอภิวัฒน์การเรียนรู้สู่เป้าหมายดังกล่าว ประกอบ
ด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงของระบบการเรียนรู้ (2) การใช้พลังของ
ระบบสารสนเทศ (ICT) และ (3) การปฏิรูปวิธีการเรียนการสอน
	

วิเคราะห์สภาพปัญหา
ในปัจจัยทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว การปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนถือเป็นปัญหาใหญ่
ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนแต่ละคนสามารถลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลง
ได้เองและทันที
สิ่งที่ทำให้ระบบการศึกษาไทยมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทักษะ 3 กลุ่มที่จำเป็น
สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ก็คือการที่ครูผู้สอนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยทักษะ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพราะครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอในสาระสำคัญ
ของทักษะกระบวนการที่ต้องสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทักษะกระบวนการคิดและทักษะ
กระบวนการทางสังคม
สาเหตุสำคัญที่ทำให้การเรียนการเรียนการสอนทักษะทั้ง 2 ด้านดังกล่าวยังขาด
ประสิทธิภาพ ไม่บรรลุผลตามที่คาดหวังอาจเป็นเพราะเป็นทักษะที่ครู/ผู้สอนไม่เคยได้เรียนรู้
มาก่อน, ขาดแคลนแหล่งข้อมูลความรู้สนับสนุน, ขาดผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ อีกทั้งยังเป็น
ทักษะที่วัดและประเมินได้ยาก ดังเช่นทักษะการคิดซึ่งเป็นทักษะที่เกิดขึ้นภายใน
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกด้านหนึ่งที่มาจากตัวครูผู้สอนเอง เช่น ครู/ผู้สอนมีภาระงาน
อื่นๆ นอกเหนือจากการสอนอีกมาก จนไม่มีเวลาให้กับการเตรียมการสอน การสอน และ
การดูแลผู้เรียนอย่างเพียงพอ, ครู/ผู้สอนขาดอุปนิสัยแสวงหาความรู้ทางวิชาการ และการ
ทำงานเป็นทีม, ขาดการสนับสนุนวิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน, ขาดการสนับสนุนส่งเสริมอย่างเพียงพอจากผู้บริหารสถานศึกษา
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ข้อเสนอ
ก. ข้อเสนอสำหรับรัฐ สถาบัน หน่วยงาน องค์กร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
1. ประมวลสาระความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการที่ต้องการพัฒนาให้แก่ผู้เรียน
2. จัดทำรายชื่อเอกสารความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษาเพิ่มเติม
3. พัฒนาครู/ผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการต่างๆ การสอน
ทักษะกระบวนการ และการพัฒนาทักษะการสอนของครู/ผู้สอน
4. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนในการ
สนับสนุนส่งเสริมครู/ผู้สอนในการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริมการเรียนรู้และการอ่านของครู/ผู้สอน เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาการ
สอนอย่างต่อเนื่อง
6. จัดระบบการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ครู/ผู้สอน
7. รัฐควรปรับปรุงระบบการนิเทศติดตามผล และการเก็บข้อมูลผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และกระบวนการสอนของครู ให้ได้ข้อมูล
ที่ครอบคลุม ตรงตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน

ข. ข้อเสนอสำหรับครู/ผู้สอน
1. ก่อนการสอน ครู/ผู้สอนควรศึกษาสาระสำคัญของทักษะที่ต้องการสอนให้เข้าใจ
และระบุความหมายและกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินการของทักษะนั้น
ให้ชัดเจน
2. ศึกษาหลักการสอนและแนวการสอนทักษะกระบวนการให้เข้าใจ
3. เลือกแนวการสอนว่า ควรจะสอนตามแนวนิรนัยหรืออุปนัย
4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับหลักการสอนทักษะกระบวนการ รวมทัง้
กำหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
5. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสอน
6. จัดเตรียมเครือ่ งมือสำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลและเครือ่ งมือในการวัดและประเมินผล
7. ดำเนินการสอน สังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน แก้ปัญหาและเก็บข้อมูล
ผลการเรียนรู้
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8. วิเคราะห์การเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู รวมทั้งวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการสอนของตน
9. ติดตามความรู้และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และหมั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผูอ้ น่ื
10 พยายามเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการคิดประเภทต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็น
แบบอย่างให้แก่ผู้เรียน
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การยกระดับคุณภาพ

“ครูไทย ในศตวรรษที่ 21”
ความสำคัญ
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า คุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู หรือ ผู้เรียน
ที่เก่งย่อมขึ้นกับครูที่เก่ง มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้แก่ครูจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง
ในการนำพาสังคมไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองการปกครอง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสารปัจจุบัน บนโลกไร้พรมแดนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
รวดเร็วและรุนแรง ครูยังคงเป็นผู้ที่มีความหมายและปัจจัยสำคัญมากที่สุดในห้องเรียน และ
เป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อคุณภาพการศึกษา
อย่างไรก็ตาม การที่ครูจะทำหน้าที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่าง
สมบูรณ์ได้ จำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีกระบวนการ “ยกระดับคุณภาพครูไทย” เพือ่ ให้มที ง้ั ศาสตร์ที่
ลุ่มลึกจัดเจนในเนื้อหา (subject matters) และมีศิลปะในการสอน (methodology) มีเทคนิควิธี
การถ่ายทอดให้แก่ผเู้ รียนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูทม่ี งุ่ สร้างการเรียนรูใ้ ห้เกิดแก่ผเู้ รียน
และตนเองได้โดยสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้มา เชื่อมโยงสภาพท้องถิ่นให้เข้า
กับมาตรฐานสากล ออกแบบวางแผนการบริหารจัดการในชั้นเรียนได้ จึงจะเป็น “ครูยุคใหม่
ในศตวรรษที่ 21” อย่างแท้จริง
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ทั้งนี้ สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน จาก บทวิเคราะห์
สถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบ และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกอบไปด้วย
1. การจัดการเรียนการสอนของครู มีหลักคิดที่สำคัญคือ ผู้เรียนต้องได้รับประโยชน์
สูงสุดในการเรียนรู้ นัน่ คือ การเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนสำคัญทีส่ ดุ ยึดมัน่ ว่าผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่าง
ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลา และสถานที่
2. คุ ณธรรมจริ ย ธรรมของครู การพั ฒนาวิชาชีพครู ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับ
“คุณธรรมจริยธรรม” เป็นตัวอย่างที่ดีมากกว่าคำสอน และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ลูกศิษย์
3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของครูเพื่อการจัดการเรียนการสอน ติดตามเพื่อ
เรียนรู้และเข้าใจการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับบริบทของ
การเรียนรู้
4. องค์ความรูใ้ หม่สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 เป็นเรือ่ งทีค่ รูตอ้ งเรียนรูแ้ ละเข้าถึง นัน่ คือ
ครูต้องเปลี่ยนจากบทบาทผู้สอนหรือการชี้นำความรู้ (teacher) ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ (facilitator)
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนา
ปัญญาและความสามารถในการคิด
5. การใช้และการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการจัด
การเรียนการสอน ครูตอ้ งทำให้ผเู้ รียนรูแ้ ละเข้าใจด้วยเครือ่ งมือทีเ่ รียนกว่า “สือ่ การเรียนรู”้

วิเคราะห์สภาพปัญหา
ในช่วงเวลาที่เพิ่งผ่านพ้นทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 ครูในสถานศึกษาหรือครู
ในระบบถือว่าเป็นครูกลุ่มหลักที่ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน
ในประเทศไทยปัจจุบัน
ข้อมูลจาก สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปี 2553 ระบุจำนวนครู/คณาจารย์ใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับในประเทศไทย รวม 758,749 คน ดูแลผูเ้ รียนทัง้ สิน้ 15,102,403 คน
(อัตราส่วนเฉลี่ยประมาณ นักเรียน 20 คนต่อครู 1 คน)
สถานการณ์ในด้านปริมาณ แม้อัตราส่วนนักเรียนต่อครูในภาพรวม โดยเฉพาะระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยโดยภาพรวมยังคงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่เมื่อพิจารณา
ในมิติการกระจายครูในเมือง ชนบท และชายแดน พบว่ามีครูเกินเกณฑ์ในบางพื้นที่ และ
ไม่ครบตามเกณฑ์ในหลายพืน้ ที่ รวมทัง้ การขาดแคลนครูเชิงคุณภาพตามสาระวิชา เช่น ภาษา
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บางแห่งไม่มคี รูสอนเฉพาะวิชา นอกจากนี้ ยังคาดว่าในปี 2560
ประเทศไทยจะเกิดปัญหาการขาดแคลนครูอย่างรุนแรงยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากจำนวนครูทจ่ี ะเกษียณ
อายุถึง 97,254 คน
ส่วนสถานการณ์ด้านคุณภาพ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชิงคุณภาพของผู้เรียน
ทุกระดับ โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และการทดสอบ PISA ขององค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซดี ี (OECD) เมือ่ ปี 2555 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพครูไทยว่า
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้นโดยเร่งด่วน
เมือ่ พิจารณา วงจรของระบบครูปจั จุบนั ทีป่ ระกอบไปด้วย (1) การผลิต (2) การพัฒนา
และ (3) การใช้ครู พบว่าล้วนมีปัญหาเชิงระบบที่ควรได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อนำไปสู่
การยกระดับครูเพือ่ คุณภาพของผูเ้ รียนทัง้ สิน้ แม้วา่ ปัจจุบนั จะมีขอ้ เสนอนโยบายการพัฒนาครู
จากองค์กรนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องมาแล้วอย่างต่อเนือ่ งก็ตาม แต่กย็ งั ต้องการการเติมเต็มในระบบ
และนำไปสู่การปฏิบัติให้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอ
หลักการ การยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบที่สามารถปฏิบัติได้จริง ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวโดยไม่กระทบกับระเบียบกฎหมาย
วิสัยทัศน์ ยกระดับครูไทยให้มคี วามรอบรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้ เปีย่ มด้วยคุณธรรม
จริยธรรม ครูสามารถจัดการเรียนรู้แก่เด็กเยาวชนให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สภาพสังคมไทยและโลกในยุคปัจจุบันและอนาคต
เป้าประสงค์ เพื่อให้ครูไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการยกระดับคุณภาพให้มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ เป็นครูแนวใหม่ เพือ่ ศิษย์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ โดยในภาพใหญ่มจี ำนวน
และการกระจายตัวในด้านประเภทและความเชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม

มาตรการ
1. ลดปริมาณการผลิตครูแต่เพิ่มคุณภาพของบัณฑิตครูรุ่นใหม่ โดยผลิตครูสาขา
ขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. การพัฒนาครูประจำการควรดำเนินอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบเปิดให้เกิดทักษะ
การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย
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3. การพัฒนาครูควรเกิดขึ้นที่ชั้นเรียนหรือสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอน
มากที่สุด ควรเพิ่มศักยภาพให้โรงเรียนสามารถส่งเสริมและบริหารจัดการการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการนำไปสู่การปฏิบัติ
1. องค์กรต้นสังกัดส่วนกลางลดการสั่งการและกระจายการพัฒนาครูให้เป็น
หน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสถานศึกษาหรือสถาน
ศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมที่ผ่านการประเมิน แล้วแต่กรณีโดยเพิ่มบทบาทการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมต้นแบบ และการติดตามประเมินผล เพื่อการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของครูให้มากขึ้น
2. องค์กรสนับสนุนพัฒนาครูควรเพิม่ ขีดควรสามารถทางวิชาการและสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการพัฒนาครู และศักยภาพการเรียนรู้ที่สถานศึกษา ให้ครูได้มีโอกาส
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและพัฒนางานเพื่อการเรียนรู้ของศิษย์
3. ลดการพัฒนาครูดว้ ยวิธกี ารอบรมให้เหลือน้อยทีส่ ดุ และเปลีย่ นเป็นการส่งเสริม
ให้ครูสมัครใจพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ
ด้วยวิธีการและนวัตกรรมที่หลากหลายให้มากขึ้นและต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ครูรวมตัวกับ
เป็นชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community – PLC)
4. องค์กรต้นสังกัด องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาโดยกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารและครู ร่วมกันปรับปรุงระบบบริหารจัดการและขจัดเงื่อนไขทางปฏิบัติที่เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาตนเองของครู

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
วิทยาลัยครูครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-954-7300
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“อิสระ รับผิดชอบ” หัวใจสู่

โรงเรียนดี มีประสิทธิภาพ
ประเทศต่ า งๆ ที่ ป ระสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษานั้นจะสามารถ
จัดการศึกษาคุณภาพให้ครอบคลุมเด็กเยาวชนส่วนใหญ่ได้ หมายความว่าช่องว่าง
คุณภาพระหว่างบรรดาโรงเรียนทั่วประเทศจะลงเหลือน้อยที่สุดการส่งเสริมให้โรงเรียน
มีอิสระในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษานับเป็นมาตรการเอื้ออำนวยเพื่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน
จากผลการสังเคราะห์และถอดบทเรียนปัจจัยสูค่ วามสำเร็จในการปฏิรปู ระบบการศึกษา
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา (พ.ศ.2542 - 2553) พบว่า การปฏิรปู ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน
คือมาตรการ “อันดับ 1” ที่แทบทุกประเทศเลือกใช้ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความ
สำเร็จได้ภายใน 6-10 ปี
ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนย่อมส่งผลตรงต่อการจัดเรียนการสอนในห้องเรียน
ระหว่างครูและผู้เรียนซึ่งจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนธนาคารโลกยืนยันใน
รายงานวิจัยว่า ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยให้นิยาม “โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูง”
ว่า คือ “โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการใช้อิสระในการบริหารสถานศึกษาด้านต่างๆ ใน
การส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนผลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม และ
แสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับจากประชาคมของโรงเรียน”
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บทเรียนจากหลายประเทศสะท้อนว่า มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน
มิได้แต่เป็นเพียงมาตรการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ในระดับประเทศเท่านัน้ แต่ประเทศ
เหล่านัน้ ล้วนเห็นมาตรการในระดับรัฐ ระดับจังหวัด/เมือง ไปจนถึงระดับโรงเรียนอย่างสอดรับกัน
โดยทุกระดับมุ่งเป้าไปที่การบริหารจัดการโรงเรียนให้คล่องตัวและรับผิดชอบต่อผลคุณภาพ
การศึกษาทีน่ กั เรียนจะได้รบั นอกจากนัน้ บางประเทศยังได้ใช้มาตรการเสริมได้แก่ การจัดการ
สนับสนุนแก่ผู้เรียนที่มีอุปสรรค, การยกระดับคุณภาพครู, การใช้ระบบข้อมูลในการพัฒนา,
การปรับระบบการทดสอบ, การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และ การคำนึงถึงปัจจัย
ทางวัฒนธรรมธรรมและการรณรงค์ทางสังคม
หัวใจสำคัญของการปฏิรูประบบการบริหารโรงเรียนตั้งอยู่บนคำสองคำคือ “โรงเรียนมี
อิสระ” (School Autonomy) กับ “โรงเรียนรับผิดรับชอบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของนักเรียน” (School Accountability) โดยหลักการแล้วการปฏิรูประบบจำเป็นต้องมี
ลักษณะทั้งสองนี้ควบคู่กันเสมอ ในทางปฏิบัติผู้บริหารที่มีอิสระย่อมใช้ศักยภาพในการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ด้วยความรับผิดชอบที่สูงต่อทุกสิ่งที่ตัดสินใจดำเนิน
การเช่นกัน

วิเคราะห์สภาพปัญหา
ที่ผ่านมา โรงเรียนสังกัดของรัฐในประเทศไทยยังประสบปัญหาการขาดความความ
เป็นอิสระในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ เช่น หลักสูตรเป็นแบบ
รวมศูนย์ไม่คำนึงถึงบริบทสังคมที่โรงเรียนอาจแตกต่างกัน การทดสอบกลาง เช่น การสอบ
โอเน็ต ฯลฯ ที่มีข้อวิจารณ์ว่ามิได้วัดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง
ด้านการบริหารบุคคล เช่น โรงเรียนไม่สามารถกำหนดคุณภาพของครูที่ต้องการ
การบรรจุแต่งตั้งขึ้นกับหน่วยงานภายนอก ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการครู
ส่งผลให้ครูเกินบางแห่งและขาดในบางแห่ง การจัดให้มหี รือจ้างบุคลากรทีจ่ ำเป็นติดกฎระเบียบ
การให้คุณให้โทษแก่ครูและผู้บริหารในโรงเรียน ยังเป็นการตัดสินจากส่วนกลางที่ไม่สัมพันธ์
กับผลการจัดการเรียนการสอนซึ่งควรจะเป็นความรับผิดชอบสำคัญที่สุดของโรงเรียน
ด้านการบริหารงบประมาณ เช่น การปรับปรุงอาคาร สถานที่ รวมทั้งจัดหาสื่อ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนเป็นการสัง่ การจากเขตพืน้ ทีห่ รือผูม้ อี ำนาจภายนอกซึง่ อาจไม่ตรง
ตามความต้องการของโรงเรียน โรงเรียนขาดระบบบริหารรายได้รายจ่ายทีโ่ ปร่งใสและคล่องตัว
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ในเรื่องการมีส่วนร่วม ตรวจสอบ และถ่วงดุล เพื่อสร้างระบบความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา โดยการมีสว่ นร่วมจากผูป้ กครองและชุมชน พบปัญหาสำคัญคือ คณะกรรมการ
สถานศึกษายังมีส่วนร่วมไม่มากนัก ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน

ข้อเสนอ
ด้านบริหารงานวิชาการ
• การวัดผลสัมฤทธิ์ควรมีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดย
โรงเรียนควรมีโอกาสกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนได้เองเพิ่มขึ้น
คะแนนสอบ O-NET ควรใช้ประกอบกับการวัดผลที่ตัวผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ เช่น
การใช้โครงงาน การใช้กระบวนการสืบค้น การสร้างหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของ
สังคม ชุมชน
• ส่งเสริมโรงเรียนในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในโรงเรียนพื้นที่
ชนบท พื้นที่ยากจน พื้นที่ที่มีเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนตามตะเข็บชายแดน โรงเรียน
ทีม่ เี ด็กชาติพนั ธุ์ โรงเรียนควรมีอสิ ระทีจ่ ะจัดการเรียนการสอนให้ตอบตรงกับเป้าหมาย
การพัฒนาชีวิตจริงของเด็กเยาวชนในท้องถิ่นนั้นๆ อันรวมถึงพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้สามารถมีงานทำเมือ่ เรียนจบ เช่น การใช้หลักสูตร “ทวิภาคี-พหุภาคี” การร่วมกับ
หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจในท้องถิ่น ให้รับเด็กเข้าฝึกงานและบรรจุ
เป็นพนักงานเมื่อเรียนจบ เป็นต้น

ด้านการบริหารบุคคล
• อิ ส ระแก่ โรงเรี ย นในการบริ ห ารบุคคล โดยมุ ่ ง เป้ า หมายให้ ได้ บุ คลากรที ่ ม ี
คุณภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน สนับสนุนให้ครูพัฒนาศักยภาพตนเอง
โดยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในชีวิต กระตุ้นครูให้มีแรงบันดาลใจในการเรียนการสอน

ด้านการบริหารงบประมาณ
• อิสระในการระดมทรัพยากรจากท้องถิน่ อันรวมถึงระบบบริหารการเงินทีค่ ล่องตัว
โปร่งใส เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถรับการสนับสนุนงบประมาณหรือมีรายได้
จากองค์กรท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่มิใช่ต้นสังกัดตรงเท่านั้น เพื่อใช้พัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนตามเป้าหมายของท้องถิ่น หรืออาจเป็นทุนการศึกษาแก่
เด็กที่ขาดแคลน เป็นต้น
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ด้านการมีส่วนร่วม ตรวจสอบและถ่วงดุล
• ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลของสถานศึกษา เช่น แนวทางตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หรือแนวทาง
ธรรมาภิบาลสากล เป็นต้น ทั้งนี้ โดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบ 10 ประการ
ได้แก่ (1) หลักการตอบสนอง (responsiveness) (2) หลักประสิทธิผล (effectiveness)
(3) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (efficiency/value for money) (4) หลักความเสมอภาค
(equity) (5) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (consensus oriented) (6) หลักการตรวจสอบได้/
มี ภ าระรั บ ผิ ด ชอบ (accountability) (7) หลั ก เปิ ด เผย/โปร่ ง ใส (transparency)
(8) หลักการกระจายอำนาจ (decentralization) (9) หลักการมีส่วนร่วม (participation)
และ (10) หลักนิติธรรม (rule of law) ในการนี้คณะกรรมการสถานศึกษา อาจเป็น
กลไกหนึ่งที่สามารถเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
• โรงเรียนควรมุ่งพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน หมู่บ้าน ชุมชนโดยรอบเห็น
ตัวอย่างของการดำเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้
และความเป็นอยู่ดีขึ้น เมื่อชุมชนเห็นคุณค่าของโรงเรียนก็ย่อมจะได้รับศรัทธาและ
ความร่วมมือจากชุมชนในการปรับปรุงคุณภาพทั้งทางกายภาพ และทางวิชาการ
ในโรงเรียน
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สร้างสัมมาชีพเพื่อสังคมทั้งมวล
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมดำรงอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็คือ การที่พลเมืองของสังคม
ต่างประกอบสัมมาชีพกันอย่างถ้วนหน้า
“สัมมาชีพ” ในที่นี้มีความหมายครอบคลุมถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น
หรือสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้
การประกอบสัมมาชีพไม่เพียงทำให้คนแต่ละคนมีกินมีใช้ และบรรลุศักยภาพของตน
บนเส้นทางแห่งความสุจริต แต่ยงั ทำให้รสู้ กึ มีเกียรติมศี กั ดิศ์ รีและความอยากตัง้ อยูใ่ นความดี
ไม่ต้องการเสี่ยงทำเรื่องที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การลักขโมย เล่นพนัน การติด
ยาเสพติด ฯลฯ สัมมาชีพจึงเป็นการหลอมรวมทัง้ เรือ่ งของเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิง่ แวดล้อม
และศีลธรรม เข้ามาผนึกไว้ด้วยกัน
ด้วยเหตุนี้ การสร้างปัจจัยทางสังคมให้เอื้ออำนวยและเปิดโอกาสให้แก่พลเมืองในการ
ได้ประกอบสัมมาชีพทั่วถึงทุกพื้นที่จึงถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความเป็น
อารยะ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ระบบการเรียนรู้ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายนี้ด้วย
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สภาพปัญหา
กระแสความเคลื่อนไหวในเรื่องวิกฤตศรัทธาต่อรัฐและระบบการศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีเหตุชักนำสำคัญประการหนึ่งจากปัญหาการว่างงานของเยาวชนและ
คนหนุม่ สาวนัน้ คือภาพสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงปัญหาของระบบการศึกษาทีไ่ ม่สามารถ
“ตอบโจทย์” เรือ่ งการมีงานทำ โดยประชากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนคนหนุม่ สาววัยทำงาน
ไม่สามารถนำทักษะทีร่ ำ่ เรียนมาไปใช้ในชีวติ จริงได้ และนำไปสูป่ รากฏการณ์ความเคลือ่ นไหว
เรื่องการเรียกร้องการปฏิรูป “การศึกษาเพื่อการมีงานทำ” ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้นานาประเทศที่ต่างหันมาชูนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
“สร้างทักษะชีวิตและทักษะการทำงาน” ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในชาติ โดยถือ
เป็นถือเป็นภาระรับผิดชอบต่อสังคมทีส่ ำคัญยิง่ ของระบบการศึกษายุคใหม่ทง้ั ในระดับนโยบาย
และโรงเรียนที่จะต้องทำให้เกิดขึ้น
ในภาวะที่ต้องเผชิญความท้าทายกับการสร้างทักษะการทำงานให้แก่คนรุ่นใหม่ๆ ให้
เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งการก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ใน 10 ปีข้างหน้า
ซึ่งจะทำให้สัดส่วนของประชากรวัยทำงานลดลง กลับพบว่า สังคมไทยไม่เพียงแต่ยังไม่อาจ
ตัง้ หลักรับมือกับแนวโน้มที่จะมาถึงดังกล่าว อีกทั้งยังมีปัญหาทับซ้อนที่ฉุดรั้ง “คุณภาพคน”
ให้ตกต่ำอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการแข่งขันต่ำลง การผลิตกำลังคน
ไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพ
และปัญหาที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างยิ่งเพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพแรงงานไทย
ในระยะยาวก็คือ การที่เยาวชนของเรา “หลุดจากระบบการศึกษา” ในภาวะที่อ่อนด้วยทั้ง
วัยวุฒแิ ละคุณวุฒเิ ป็นจำนวนมาก โดยเยาวชนไทยทีเ่ กิดในรุน่ เดียวกันปีละประมาณ 9 แสนคน
มีเพียง ร้อยละ 40 ทีไ่ ด้เรียนถึงระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 26 ได้เรียนแค่ชน้ั ม.3 และมีไม่ตำ่ กว่า
7 - 8 หมื่นคน ที่ออกจากระบบการศึกษาไปโดยไม่มีแม้แต่วุฒิ ม.3 ด้วยปัญหาความยากจน
สภาพครอบครัว หรือการปรับตัวไม่ได้
แม้อยู่ในสภาพเช่นนี้ แต่ระบบการศึกษาไทยในกระแสหลักยังคงมุ่งส่งต่อผู้เรียนเข้าสู่
มหาวิทยาลัยเป็นเป้าหมายสำคัญ โดยไม่เปิดทางเลือกในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อสร้างทักษะในเรื่องสำคัญให้เยาวชนที่จะก้าวเดินออกไปจากระบบการศึกษาโดยไม่ผ่าน
เข้าสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนมากกว่าเยาวชนที่ได้เรียนต่อ ทั้งในเรื่องการดูแลตัวเองจาก
ความเสี่ยงต่างๆ และการเตรียมความพร้อมให้ออกไปเผชิญกับโลกของการใช้ชีวิตจริง ทำให้
เยาวชนร่วมแสนคนที่หลุดจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควรเดินเข้าสู่โลกการทำงานด้วย
ความรู้แบบ “ครึ่งๆ กลางๆ” และยากจะนำพาชีวิตตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยท่ามกลางโลก
ที่สลับซับซ้อนกว่ายุคใดๆ ที่เคยเป็นมานี้ได้
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ข้อเสนอ
จากสถานการณ์ปญ
ั หาทีเ่ ป็นอยู่ โจทย์ทท่ี า้ ทายมากทีส่ ดุ ก็คอื การก้าวข้ามกระบวนทัศน์
เดิมของการเรียนแค่ “เพื่อรู้” สู่การเรียน “เพื่อทำงานได้ ทำงานเป็น เห็นคุณค่าการ
ทำงาน” ตั้งแต่เยาว์วัย รวมไปถึงการสร้าง “อุปนิสัย” ที่ดีให้คนรุ่นใหม่พร้อมออกสู่โลกการ
ทำงานไม่ว่าที่ช่วงชั้นใด โดยมุ่งเป้าหมายให้เกิดการประกอบสัมมาชีพในทุกแห่งหนบนผืน
แผ่นดินไทย โดยมีแนวคิด และแนวทางดังนี้
1. การดำเนินการโดยกำหนดมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ระดับมหภาคที่ชัดเจนถึง
ประโยชน์และคุณค่าของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนทีอ่ าศัยในบริบทเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน โดยคำนึง
ถึงปัจจัยในการจัดการศึกษา 3 ประการ
1) การขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ (area-based) การสร้างทักษะการทำงานที่
สามารถตอบสนองความต้องการกำลังคนในพื้นที่คือโจทย์สำคัญของการ
ออกแบบการศึกษา และเงื่อนไขที่ทำให้การขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวประสบ
ความสำเร็จ ได้แก่ ทรัพยากรและกลไกการจัดการเชิงพื้นที่
2) ภาคีความร่วมมือคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน
สถานประกอบการ หรือแม้แต่ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ล้วนแล้วแต่เป็น
ฐานที่มั่นของการเรียนรู้ที่สำคัญ ซึ่งความร่วมมือกับภาคีนี้เองที่จะทำให้เกิด
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและทางเลื อ กการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ห ลากหลายตอบสนองเด็ ก
ที่หลากหลายได้
3) การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมทักษะ
การทำงาน การสร้างทักษะการทำงานให้เด็กยุคใหม่ต้องอาศัยการมีหลักสูตรที่
เปิดกว้างสามารถตอบสนองผู้เรียนแบบไม่จำกัด ให้ทางเลือกหรือกิจกรรมการ
เรียนรูท้ ม่ี ากพอสำหรับสร้างการเรียนรูแ้ ละฝึกทักษะความสามารถทีห่ ลากหลาย
เพื่อการประกอบอาชีพต่อในอนาคตด้วย
2. จากการประมวลความเคลือ่ นไหวทีห่ ลากหลายของการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างทักษะ
การทำงานทั้งของประเทศไทยและในนานาประเทศ พบว่า มีแนวโน้มการจัดการในลักษณะ
ต่างๆ ร่วมกันบางประการทั้งในระดับปฏิบัติไปจนถึงระดับนโยบาย ที่สามารถพิจารณาเป็น
แนวปฏิบัติได้ ดังนี้
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1) การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร เตรียมจากฐาน สร้างทักษะแต่เยาว์วยั
โดยการวางหลักสูตรแบบบูรณาการให้เด็กปฐมวัยและประถมศึกษาได้เรียนรู้
ทักษะชีวติ และทักษะการทำงานผ่านกระบวนการเรียนรูส้ ร้างประสบการณ์ต่างๆ
2) จัดหลักสูตรหลากหลาย เลือกเรียนรูไ้ ด้สารพัดวิชาชีพ โดยควรมีการสำรวจศึกษา
ความต้องการด้านการเรียนรู้ด้านอาชีพที่ผู้เรียนสนใจ รวมถึงการสำรวจแหล่ง
ทรัพยากรและศักยภาพในการจัดการด้านเรียนรู้ฝึกอาชีพของแต่ละพื้นที่ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรให้สอดคล้อง
3) มัธยมแบบประสม “เรียนสามัญและอาชีพ” ซึง่ เป็นการประสานการจัดการเรียนรู้
ระหว่างสายสามัญให้เชือ่ มต่อกับการศึกษาสายอาชีพ เช่น การทีโ่ รงเรียนจับมือ
กับสถาบันอาชีวศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมฝีมือแรงงานในลักษณะต่างๆ
ตลอดจนกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการเองเข้ามาร่วมจัดการศึกษาแบบการ
จัดคู่ขนาน (Dual School) เป็นแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ
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“จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้”
All for Education

ระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากการแข่งขันผลิตสินค้าและบริการ “แบบโหล”
ไปสู่กติกาใหม่ที่เอาชนะกันด้วย “คุณภาพ” “นวัตกรรม” และ “ความหลากหลาย” ได้นำ
ไปสู่ความคาดหวังต่อระบบการศึกษาในทิศทางใหม่ ให้มุ่งผลิตบุคลากรที่มีทักษะการเรียนรู้
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต โดยสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 ได้ดี ด้วยเหตุนี้ ระบบการศึกษาแบบรวมศูนย์อำนาจการ
ตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจตอบสนองการอยู่รอดในสังคมยุคใหม่
ดังนั้น “การกระจายอำนาจทางการศึกษา” จึงเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญเพื่อ
ปฏิ รู ป การศึกษา และพบว่า มาตรการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษาจากรัฐ
ส่วนกลางลงสู่ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และโรงเรียน เป็นมาตรการที่แทบทุกประเทศ
ที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ.2542 2553) เลือกใช้ในการสนับสนุนมาตรการการปฏิรูประบบการศึกษาอื่นๆ โดยเป็นการ
กระจายอำนาจจัดการศึกษาออกไป 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับรัฐ/จังหวัด/ท้องถิ่น (2) ระดับ
โรงเรียน และ (3) ระดับห้องเรียน ขณะที่รัฐบาลส่วนกลางยังคงบทบาทในการกำหนด
เป้าหมายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่พึงประสงค์ไว้
ประสบการณ์จากประเทศที่มีพัฒนาการด้านการศึกษาชัดเจนภายในเวลา 10 ปี
ยืนยันให้เห็นว่า การปรับคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน คือสิ่งที่ทำให้
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น โดยการกระจายอำนาจทางการศึกษา
สู่โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือมาตรการที่สำคัญที่สุดที่อยู่เบื้องหลังพัฒนาการ
ที่เกิดขึ้นนี้
การกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา “มิใช่” การลดทอนอำนาจของกระทรวง
ศึกษาธิการในส่วนกลางลง แต่ประกอบด้วยสาระสำคัญใน 2 มิติ คือ (1) กระจายอำนาจ
การจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารส่ ว นกลางออกไปสู ่ ห น่ ว ยงานของกระทรวง
ศึกษาธิการส่วนภูมภิ าคในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของประเทศ อันเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการในพื้นที่
ได้อย่างเต็มที่ และ (2) การเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากการจัดการศึกษาในส่วนภูมภิ าค
หรือในระดับพืน้ ทีม่ สี ว่ นร่วมในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันรับผิดชอบ ผ่านการทำงาน
ร่วมกันกับโรงเรียน และองค์กรการศึกษาในระดับภูมิภาค โดยภารกิจที่ถูกกระจายออกไป
จากส่วนกลางนัน้ มีดว้ ยกัน 5 ด้าน ได้แก่ (1) การวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผล
(2) การบริหารจัดการงบประมาณ (3) การบริหารจัดการบุคลากร (4) การบริหารงานวิชาการ
(5) การจัดหาสาธารณูปโภค

สภาพปัญหา
กระบวนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2539 สะท้อนให้เห็น
เจตนารมณ์ในการกระจายอำนาจทางการศึกษา โดยมีการวางแผน เป้าหมาย รวมถึง
โครงสร้างเอาไว้อย่างชัดเจน จนนำมาสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษาครั้งใหญ่
ตั้งแต่ปี 2546
อย่างไรก็ตาม เมื่อทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา กลับพบว่า
การกระจายอำนาจจัดการศึกษาจากส่วนกลางยังไม่เกิดเป็นจริง ดังเห็นได้จากการตัดสินใจ
ทางนโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษาส่วนใหญ่ยังคงถูกกำหนดจากส่วนกลางเป็นหลัก
รวมทั้งงบประมาณของชาติด้านการศึกษาและอำนาจในการตัดสินใจใช้จ่ายงบประมาณ
มิได้ถูกกระจายลงไปสู่เขตพื้นการศึกษาและสถานศึกษา แต่งบประมาณส่วนใหญ่ถูกใช้ไป
กับรายจ่ายประจำประเภทต่างๆที่ถูกกำหนดและตัดสินใจจากผู้บริหารส่วนกลาง โดยเหลือ
งบประมาณเพื ่ อ สนั บ สนุ นกิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เรี ย นโดยตรง รวมถึ ง งบประมาณเพื ่ อ การ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอนของครู ท ี ่ ส ถานศึ ก ษาสามารถคิ ด และตั ด สิ น ใจใช้ เพื ่ อ พั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพียงประมาณ ร้อยละ
3.29 เท่านั้น
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ข้อเสนอ
1. ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งกระบวนการปฏิรูปการกระจายอำนาจทางการศึกษาใน
ระบบการศึกษาของไทย โดยมี “กระบวนทัศน์ใหม่” และ “ยุทธศาสตร์ใหม่” ในการปฏิรูป
กติกาการกระจายอำนาจทางการศึกษาในระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเสนอ
ตรรกะและยุทธศาสตร์ในรายละเอียดในทุกมิติที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ว่าในแต่ละ
ขั้นตอนควรมีการดำเนินงานเช่นไรและใครควรเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในแต่ละส่วนของ
กระบวนการปฏิรูปกติกาการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา
2. ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ควรเน้นอย่างน้อย 2 ประการหลักคือ
(1) การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาลงสูห่ น่วยปฏิบตั ใิ ห้มากทีส่ ดุ (2) การระดมทรัพยากร
และดึงความร่วมมือรวมพลังจากภาคส่วนต่างๆ
3. มาตรการระยะเร่งปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาผ่านกระบวนการ
กระจายอำนาจ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (All for Education)
ด้วยการให้ “จังหวัดจัดการตนเอง” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับ
พัฒนาการเรียนรู้ ให้สอดคล้องไปตามบริบทของพื้นที่ โดยดำเนินแนวทางในการเป็น
“จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้” ที่มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่
1) จัดตั้งกลไกแกนหลัก เพื่อบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากร จัดทำวิสัยทัศน์ดา้ น
การศึกษาของจังหวัดด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ริเริ่มและดำเนินการ
มาตรการปฏิรูปการเรียนรู้ของจังหวัด
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กและเยาวชนของจังหวัด เพื่อเป็นแหล่ง
ข้อมูลความรู้สำหรับการวางแผนและปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
3) วางระบบหรือริเริ่มมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดย
เฉพาะการดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษา และการ
พัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
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ภาพแสดงแนวความคิดเริ่มต้นของระบบจัดการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด

แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
งบประมาณ 6,000 ล้านบาท/ปี

เวทีบูรณาการ
ข้อมูล

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

(สภาการศึกษา)

โครงการ
เฉพาะประเด็น

ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน

อบจ.
มหา
วิทยาลัย

กลไก

เครือข่าย
ครู

งานประจำ

ด้านโครงสร้าง
ระบบ

โครงการต่อยอดเครือข่ายครู
สู่การสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้
ในพื้นที่

ผู้ประสานงาน
ประชา
สังคม

เขต
พื้นที่

ปฏิบัติการ
ระบบข้อมูล
ปฏิบัติการ

ติดตาม ประเมินผล

(ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ “โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด ได้ในเอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการครั้งนี้ ในหัวข้อ All for Education “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้”)

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน (สสค.)
เลขที่ 388 อาคารเอส พี (อาคารเอ) ชั้น 13
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-619-1811 โทรสาร 02-619-1812
อีเมล์ info@QLF.or.th
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สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

พลังสู่ “ประชาคมอาเซียน”
ความสำคัญ
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2546 ได้มีการลงนามร่วมกันใน ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ฉบับที่ 2 อันเป็นที่มา
ของ “วิสัยทัศน์อาเซียน 2563”
วิสัยทัศน์ดังกล่าวมีเนื้อหากำหนดแนวทางการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.
2563 บนพื้นฐานความคิด 3 ประการ คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security
Community : ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)
ต่อมา ในการประชุมร่วมกันของผู้นำประเทศสมาชิก ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2550 ได้มีมติ
ให้เร่งเวลาการเป็นประชาคมให้เร็วขึ้น เป็นปี 2558
กระแสความเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นทั้งโอกาสที่จะสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในขณะเดียวกันต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น สังคมไทย
จึงมีความจำเป็นต้องปรับตัวเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงพัฒนานโยบายระดับชาติในการสร้างเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน สูก่ ารเป็นหุน้ ส่วนภูมภิ าคในการลดช่องว่าง และ
ยกระดับผลิตภาพของกำลังแรงงานบนฐานของการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะความสามารถ
ตลอดชีวิต
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วิเคราะห์ปัญหา
แม้ในวันนี้ คำว่า “อาเซียน” “ประชาคมอาเซียน” และ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
เป็นคำ “ฮิต” ติดหูคนไทยทุกระดับ และต่างก็ทราบดีว่า อีกไม่นานประเทศไทยจะต้องเป็น
ส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผลที่จะเกิดตามมาหลังประเทศสมาชิก
10 ประเทศ รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนนับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป จะกระทบต่อชีวิต
ของประชากรไทยทุกเพศทุกวัย
แต่คนส่วนใหญ่ รวมถึงเด็กเยาวชนหรือแม้แต่ครูจำนวนไม่น้อยยังไม่เข้าใจ
ชัดเจนว่า “ประชาคมอาเซียน” คืออะไร จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิต
อาชีพ และความเป็นอยู่ของตนเองอย่างไร รวมถึง เตรียมการให้พร้อมพอที่จะ
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรู้เท่าทันและเป็นฝ่าย “รุก”
แม้ในช่วงที่ผ่านมาได้ปรากฏความพยายามในการเรียนรู้และปรับตัวจากแวดวงการ
ศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกร่าง “ปฏิญญาชะอำ-หัวหิน
ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านศึกษาเพือ่ บรรลุเป้าหมายประชาคมอาเซียนทีเ่ อือ้ อาทร
และแบ่งปัน” โดยถือเป็นเป็นกรอบการดำเนินงานด้านการศึกษาฉบับแรกของอาเซียน รวมทัง้
การที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลายแห่งได้เปลี่ยนแปลงการเปิดและสิ้นสุด
ปีการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน รวมถึงเตรียมการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
แกนกลาง หลักสูตรรายวิชา มาตรฐานการเรียนและวัดผลเพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียง
หรือถ่ายโอนผลการเรียนข้ามประเทศได้สะดวกขึ้น แต่โจทย์สำคัญที่ท้าทายนักการศึกษา
น่าจะเป็นแนวทางการจัดการเรียนรูส้ ำหรับเด็กเยาวชนควรจะเป็นอย่างไร? เพือ่ เตรียม
ให้คนรุน่ ใหม่เจริญเติบโตเป็นสมาชิกของประชาชาติอาเซียนที่มีคุณภาพในอนาคตอันใกล้นี้

ข้อเสนอ
1. ในการเตรียมสังคมไทยให้พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่ควรเน้นการสอน
ให้นักเรียนท่องจำข้อมูลต่างๆ แต่ควรเน้นให้เด็กเยาวชนสามารถ “คิดเป็น” ว่าอาเซียน
อาจกระทบต่อชีวิตจริงได้อย่างไรบ้าง และจำเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันใน
ระดับชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว เรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันถึงประเด็น
ต่างๆ วิเคราะห์ทั้งแง่มุมที่อาเซียนเป็นประโยชน์และส่วนที่พึงระมัดระวัง โดยเฉพาะส่วนที่จะ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพในชุมชนของตนเอง
2. จัดการเรียนรู้ผ่านการดึงพลังของคนทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันเตรียมความพร้อม
ในการกำหนดรูปแบบการจัดการชุมชนที่มีพื้นฐานจากความร่วมมือของคนทุกฝ่าย แนวคิด
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หนึ่งที่ควรพิจารณานำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมคนและสังคมไทยให้
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ แนวคิดเรื่อง “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ซึ่งได้ผ่าน
การทดลองปฏิบัติในชุมชนต้นแบบทุกภูมิภาคของประเทศมาแล้วโดย มูลนิธิร่มฉัตร และ
สสค. พบว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
และท้องถิ่นให้ก้าวเท่าทันความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างดี และสามารถนำกระบวนการนี้
ไปขยายผลในอื่นๆ ได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในชุมชนที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งจะเป็น “ด่านหน้า” ของการเปลี่ยนแปลงนี้

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
มูลนิธิร่มฉัตร
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