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การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
Educational Reform in Thailand
อัญญรัตน์ นาเมือง ศษ.ม. ( Anyarat Namuang,M.Ed. )1

บทนำา
ขณะนี้ในบ้านเมืองของเรา มีการกล่าวถึงเรื่องการปฏิรูประบบต่างๆ กันอย่างกว้างขวาง ใน
ส่วนวงการศึกษาก็คงเป็น เรื่องการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้เพราะคนในสังคมเริ่มตระหนักถึงปัญหาด้านคุณภาพ
การศึกษา และพยายามหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงให้การศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามาแล้วถึง 3 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5
ได้ทรงปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งสร้างความทันสมัยและธำารงความเป็นเอกราชของชาติ ส่วน ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.
2520 หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปฏิรูปการศึกษาจึง
เป็นการมุ่งสร้างการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม และในครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2542 มีการตราพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 เป็นการมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ในกระแสโลกาภิวัตน์ ควบคู่ไปกับการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสำาหรับในครั้ง
นี้นับว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2552 โดยมุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยทุกคน
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียมกัน ในทุกระดับ/
ประเภทการศึกษา
1.สาเหตุสำาคัญของการปฏิรูปการศึกษา
จากคำากล่าวที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ชี้ชัดให้เห็นว่าการศึกษานั้น มีความ
สำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดที่ประชาชนมีความรู้สูง ย่อมส่งผลให้ประเทศนั้น มีความเจริญ
ตามไปด้วย (วิทยากร เชียงกูล, 2545) ในส่วนของประเทศไทยนั้น จากรายงานสถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทย ประจำาปี 2550 พบว่า ในภาพรวมการศึกษาของประชาชนยังมีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร
จึงจำาเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งพอจะสรุปสาเหตุสำาคัญของการปฏิรูปได้ดังนี้
1

ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง
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1.1 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก ประเทศไทยเป็นประเทศขนาดกลาง มีรายได้
ถัวเฉลี่ยต่อหัวของประชากรค่อนข้างต่ำา คุณภาพของประชาชนยังด้อยกว่าประเทศอื่นๆ มาตรฐานความเป็นอยู่
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับต่ำา การที่เศรษฐกิจสังคมโลกมีการแข่งขันเพื่อตัวใครตัวมันมากขึ้นมี ความไม่สมดุล
มากขึ้นและการเติบโตทางการผลิตการค้าชะลอตัว ทำาให้เศรษฐกิจไทยซึ่งพึ่งพาเศรษฐกิจโลก ฟื้นตัวได้ยาก จึง
จำาเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาดังกล่าว
1.2 สภาวะและปัญหาของของการศึกษาไทย รัฐยังให้ความสำาคัญกับการศึกษาปฐมวัยน้อย
เกินไปทั้งๆที่เด็กวัยนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำาคัญที่สุด สมองกำาลังพัฒนาสูง เรียนรู้ได้ไว หากพลาดโอกาสนี้จะ
เกิดผลลบทั้งชีวิต ในระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ยังให้บริการไม่ทั่วถึงในแง่ปริมาณและคุณภาพในส่วน
ของครูอาจารย์ ปัญหาส่วนใหญ่คือ การขาดแรงจูงใจและขาดความรู้ความสามารถ และที่สำาคัญรัฐบาลขาดงบ
ประมาณในการบริหารการศึกษา
1.3 ความล้าหลังของการดำาเนินงาน
1.3.1 ด้านตัวครู เช่น ขาดแรงจูงใจ ขาดความสามารถ เป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ
1.3.2 ด้านงบประมาณ มีสำาหรับดำาเนินการน้อย
1.3.3 ด้านสื่อ และเทคโนโลยี ยังมีน้อยและไม่ทันสมัย
1.4 กระบวนการเรียนรู้ ครูยังขาดทักษะ ในกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูยังใช้วิธีสอนแบบเดิมไม่พัฒนา
1.5 การบริหารจัดการ ผู้บริหารยังไม่มีความสามารถพอ ในการบริหารงานในโรงเรียน
1.6 การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาย่อม
ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกันไปด้วย ตลอดจนระบบเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยสำาคัญในการดำารงชีวิตการศึกษาก็ต้อง
ปรับปรุงให้สอดคล้องด้วยเช่นกัน
จากสาเหตุดังกล่าวทำาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไม่อาจนิ่งดูดายได้ และร่วม
มือกันหาแนวทางปฏิรูปการศึกษา ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปฏิรูปที่ผ่านมามีทั้งความสำาเร็จและความล้มเหลว
เนื่องจากขอบข่าย และภารกิจในการปฏิรูปค่อนข้างกว้างและมากมายเกินไป ทำาให้นโยบายในบางเรื่อง ยังไม่
สามารถทำาให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้ ในส่วนตัวผู้เขียนเป็นครูสอน พบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป
การศึกษาที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงในด้านการปฏิรูปหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน มี
ทั้งข้อดีและข้อเสีย สรุปได้ดังนี้ (อัญญรัตน์ ไตรศิลป์วิศรุต,2546)
ข้อดีของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนี้
1. สามารถจัดหลักสูตรได้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และเนื้อหา คำาอธิบายรายวิชามีความ
ชัดเจน และมีประโยชน์ต่อผู้เรียน
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2. เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพที่แท้จริง สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในชีวิตประจำาวันได้
3. ผู้เรียนได้ฝึกการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความมากขึ้น สามารถคิดเชิงระบบได้
4. ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น และต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
5. ผู้เรียนมีความรัก หวงแหนทรัพยากรของท้องถิ่น และเห็นคุณค่าของท้องถิ่น ที่ตนได้อยู่
อาศัย สามารถประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้
6. นำาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติจริงในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการดำารงชีวิต และประกอบอาชีพได้
7. สามารถนำาไปใช้กับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการ
จัดการศึกษาทุกกลุ่ม เช่น การศึกษาพิเศษ การศึกษาสำาหรับผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทาง
8. ครูผู้สอนมีความพยายามในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อมาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้น
9.ผู้บริหารนำาคณะครูไปศึกษาดูงานมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำาหลักสูตร และด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างโรงเรียน
10.การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งเป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้มีกำาลังใจในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
11. การให้ความสำาคัญกับบุคคลในชุมชนในการจัดทำาหลักสูตร และมีส่วนร่วมในการ
กำาหนดทิศทางในการศึกษาของสถานศึกษา
ข้อเสียของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีหลายประการ ดังนี้
1.ด้านการจัดทำาหลักสูตร พบว่า
1.1 โรงเรียนไม่ได้คิดเอง แต่ไปเลียนแบบจากโรงเรียนนำาร่อง โรงเรียนเครือข่าย
และตัวอย่างของโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงาน
1.2 จัดทำาเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบว่าถูกต้อง และได้มาตรฐานหรือไม่
1.3 การได้รับการถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดทำาหลักสูตร จากวิทยากรไม่ได้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากในทีมของวิทยากรแต่ละท่านก็อธิบายไม่เป็นในแนวปฏิบัติเดียวกัน
1.4 ปัจจุบันหลักสูตรที่ทำาเสร็จแล้ว ครูผู้สอนไม่ได้นำามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนหรือดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แต่เน้นที่การใช้หนังสือเรียนจากสำานักพิมพ์ต่างๆมากกว่า
1.5 ความล่าช้าของการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในภาคเรียนแรก ของแต่ละโรงเรียนล่าช้าตามไปด้วย
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2.ด้านบุคลากรทางการศึกษา พบว่า
2.1 ครูผู้สอนไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการจัดทำาหลักสูตรและ
การนำาหลักสูตรไปใช้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
2.2 ครูผู้สอนมีภาระงานเพิ่มขึ้น และมีความกังวลมากกับการจัดทำาหลักสูตรจน
ไม่มีเวลาเตรียมการสอนของตนเอง
2.3 ครูผู้สอนขาดทักษะในการจัดทำาสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่มี
คุณภาพ
2.4 ครูผู้สอนบางคนต้องจัดทำาหลักสูตรโดยที่ไม่ตรงกับวิชาเอกและวิชาที่ถนัด
3. ด้านการจัดเวลาเรียน พบว่า
3.1 การจัดเวลาเรียน จำานวนชั่วโมงการเรียนรู้รายปีของวิชาเรียน แต่ละโรงเรียน
เน้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงมีปัญหาในการรับเด็กย้ายเข้าจากโรงเรียนอื่น หรือแม้แต่การที่เด็กจะต้องสอบคัด
เลือกเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยจึงทำาได้ยาก
4. ด้านงบประมาณ พบว่า
4.1 การจัดทำาหลักสูตรแต่ละครั้งต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในด้านการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ การนำาคณะครูไปศึกษาดูงาน และการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำา
5. ด้านการจัดการเรียนการสอน
5.1 ครูขาดความเข้าใจในการกำาหนดหน่วยการเรียนรู้ และการจัดทำาแผนการ
เรียนรู้
5.2 ครูขาดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัด
กิจกรรมที่หลากหลายในการเรียน
5.3 ครูมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางดังนี้
5.3.1.ในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญครูมักจะ
ปล่อยให้ผู้เรียน เรียนรู้กันเองโดยที่ครูไม่ต้องมีบทบาทอะไร ให้ผู้เรียนจดตามครู หรือบางครั้งให้จดตามใน
กระดาน
5.3.2.ครูใช้วิธีสั่งให้ผู้เรียนไปห้องสมุด อ่านหนังสือกันเอง แล้วเขียน
รายงานส่งครูโดยที่ขาดการติดตามผล
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5.3.3.ในการจัดการเรียนการสอนครูมักจะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเมื่อผู้
เรียนอยากเรียนเท่านั้นถ้าผู้เรียนยังไม่อยากเรียนก็ปล่อยให้ทำาอะไรก็ได้ตามที่ชอบใจ
5.3.4.ครูได้สำารวจความต้องการของผู้เรียนแต่ไม่ได้นำาผลมาจัดลำาดับ
ตามความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง
5.3.5.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเมื่อต้องมีการเข้ากลุ่มผู้เรียน จะ
คุยกันและไม่ได้ปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากครูผู้สอนไม่ได้อธิบายบทบาทหน้าที่ของผู้เรียน
และการปฏิบัติงานกลุ่มที่ถูกต้อง และไม่คอยควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในชั้น
5.3.6.การให้ผู้เรียนสอนกันเอง หรือทำางานกันเองหรือให้ผู้เรียนเล่นเกม
หรือมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย โดยปราศจากเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ หรือปล่อยให้ทำากิจกรรมตาม
ลำาพังโดยปราศจากการดูแลของครูผู้สอน
5.3.7.การที่ครูมอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถทำ า ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในวิ ช าที่ ส อนผู้ เ รี ย นต้ อ งไปค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม ที่ บ้ า นหรื อ บางคนต้ อ งไปที่ ร้ า น
คอมพิวเตอร์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าหาข้อมูล หรือทำางานส่งค่อนข้างมาก
5.3.8.ผู้เรียนต้องทำาโครงงานหลายวิชาการ ตกแต่งชิ้นงาน การทำา
Portfolio ในแต่ละวิชา และการทำารายงานส่งมักจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ เป็นงานที่มากมาย ถ้าผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายสามารถทำาเสร็จและส่งตามเวลา ส่วนนักเรียนที่ไม่มีวุฒิภาวะพร้อมและไม่มี
ความรับผิดชอบ ไม่สามารถทำาส่งได้ตามกำาหนดอาจจะถูกครูผู้สอนตำาหนิ ผู้เรียนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
5.4 ครูขาดเอกสารในการค้นคว้า และจัดทำาเอกสารทางวิชาการ และเอกสาร
ประกอบการสอน
6. ด้านการจัดทำาสื่อการเรียนการสอน
6.1 ครูต้องจัดทำาเอกสารการสอนโดยที่ขาดคู่มือการค้นคว้าดังนั้นเอกสารการสอน
จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
6.2 การจัดทำาสื่อประกอบการเรียนการสอนล่าช้า เพราะเนื่องจากต้องศึกษาเนื้อหา
การสอนก่อนจัดทำา
6.3 ขาดอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย และการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการช่วยสอน
ไม่เพียงพอ เนื่องจากหลักสูตรใหม่เน้นในด้านการใช้เทคโนโลยี และการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แต่ใน
ขณะที่หลายโรงเรียนไม่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
6.4 โรงเรียนซื้อแบบเรียน และแบบฝึกหัดจากสำานักพิมพ์ซึ่งบางสำานักพิมพ์
กระทรวงไม่รับรองแต่โรงเรียนได้ให้ผู้เรียนซื้อ และต้องซื้อเล่มที่กระทรวงรับรองอีก จึงทำาให้สิ้นเปลืองค่าใช้
จ่ายของผู้ปกครองมากขึ้น
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7.ด้านการวัดและประเมินผล
7.1 โรงเรียนยังไม่เข้าใจวิธีการวัดและประเมินผลที่ถูกต้อง จึงมีแนวทางการวัด
และประเมินผล ที่ไม่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
7.2 การตั้งเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละโรงเรียนไม่เท่ากัน ครูผู้สอนบางโรงเรียนไม่
ยุติธรรมให้คะแนนเด็กมากเกินไป จึงทำาให้มีความเสื่อมล้ำาในการนำาคะแนนไปใช้การสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัย
7.3 ความยากง่ายของการวัดผลแต่ละสถานศึกษา ทำาให้ไม่สามารถนำาคะแนนเด็ก
ไปใช้ตัดสินได้ว่า เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างแท้จริง
7.4 ครูผู้สอนไม่มีความรู้ความเข้าใจการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงบาง
โรงเรียนเด็กตกมากขึ้น
จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น พบว่าไม่ได้ถูกละเลยเมื่อรัฐบาลชุดนี้มีแนวนโยบายใน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ถ้าเราลองนึกย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วก็จะทราบว่าการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษแรก เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้กำาหนดกรอบและภารกิจใน
การปฏิรูปการศึกษาไว้ 4 แนวทาง ซึ่งมีการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากร การ
ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา ที่ผ่านมาได้ปฏิรูปใน
ทุกแนวทางและที่เห็นเด่นชัดในหลายเรื่องเช่น การปรับโครงสร้างหน่วยงาน การกระจายอำานาจทางการศึกษา
การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และการเพิ่มเงินวิทยฐานะและเงินประจำาตำาแหน่งให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปในครั้งนั้นไม่ได้ล้มเหลว เพียงแต่กำาหนดกรอบและภารกิจต่างๆไว้กว้าง
และบางอย่างยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นับว่าเป็นโชคดีของวงการการศึกษา ที่รัฐบาลชุดนี้ได้นำาเอาภารกิจ
ต่างๆ ที่ยังไม่สำาเร็จในครั้งนั้นมาปฏิบัติและปรับปรุงข้อบกพร่องของการปฏิรูปที่ผ่านมาให้ดียิ่งขึ้น
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 หัวใจสำาคัญที่ต้องปฏิรูปการศึกษาที่สำาคัญที่สุดคือ
คุณภาพและโอกาส
ด้านโอกาสมีนโยบายที่สนับสนุน ดังนี้ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี (ตั้งแต่อนุบาล 1 – ม.6)
ชุดนักเรียน / ค่าเล่าเรียน / หนังสือ / อุปกรณ์การเรียน / ค่าใช้จ่าย นอกสถานที่การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้
เรียน ฟรี และ มีเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ด้านคุณภาพมีนโยบายที่สนับสนุน ดังนี้
1. รัฐจัดตั้งสถาบันกำาหนดมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เรื่องของขวัญและกำาลังใจครู จัดตั้งกองทุนพัฒนาชีวิตครู
3. โครงการคืนครูให้นักเรียน
4. จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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องค์กรเอกชน
อัธยาศัย

5. ให้ความสำาคัญกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของครอบครัว , ศาสนา , ชุมชน และ
ส่วนราชการ และโดยเฉพาะภาคเอกชนให้ความสำาคัญกับการศึกษานอกระบบ และตาม

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 เน้นประเด็นหลัก 3 ประการ
1. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็น
วิชาชีพที่มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง ดีและมีใจรักมาเป็นครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุก
วัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษาโดย
เพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษา
จากการที่รัฐบาลกำาหนดกรอบภารกิจให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบ 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
1.เรื่องครู
1.1 การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์มากขึ้น
1.2 การอบรมและพัฒนาครู (มีความรู้ หลักสูตร / กระบวนการจัดการเรียนการสอน)
1.3 การประเมินและติดตามครูรายคน ทั้งก่อนและหลังอบรม เน้นการนำาผลมาใช้
2. เรื่องหลักสูตร
2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2551) มุ่งเน้นสมรรถนะ 5 ด้าน
ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ยังขาด คือความเป็นประชาธิปไตย และปลอดยาเสพติด / คุณธรรมนักเรียน
และเนื้อหาสาระหลักสูตรมากเกินไป
3. การปรับตารางสอน - ให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น สัมผัสชีวิตนอกห้องเรียน
4. กระบวนการเรียนการสอน - จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward
Design
5. ระบบแนะแนว ควรมีประสิทธิภาพ
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วิเคราะห์ความแตกต่างของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่1และ 2
การปฏิรปู ทศวรรษที1่ (2542 – 2552)
การปฏิรปู ในทศวรรษที่ 2 (2552 – 2561)
1. รัฐธรรมนูญ ปี 40 กำาหนดให้มกี ฎหมายทางการ 1. มีการใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไข
ศึกษา จึงเกิดเป็นพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. เพิม่ เติม 2545 ตามเดิม
2. ปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ โดยแยกระดับ
2542
2. มีการปรับโครงสร้าง กระทรวงศึกษาธิการ โดยนำา โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ออกจาก
โรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา กัน
3. มีการประเมินคุณภาพจาก สมศ. ในรอบ 3 ไม่
แห่งชาติมารวมกับกรมสามัญศึกษา
3. มีการวางระบบประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ เน้นการประเมินจากเอกสาร แต่จะดู ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสอนของครู
โดยจัดตัง้ สมศ. ในการประเมิน
4. เปลีย่ นแปลงหลักสูตร จากหลักสูตร 2533 เป็น 4. การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.
2551
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544
5. เปลีย่ นแปลงระบบ Entrance มาเป็นระบบ Ad- 5. เปลีย่ นระบบการ Entrance เข้ามหาวิทยาลัยอีก
mission โดยใช้คะแนนเฉลีย่ + ONET / ANET ต่อมา ครัง้ ซึง่ ยังไม่สรุปผล
เปลีย่ นเป็น GAT และ PAT
6. ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ โดยเน้นการ
6. เปลีย่ นแปลงระบบการพัฒนาวิทยฐานะ ใบประกอบ ประเมินเชิงประจักษ์ มากกว่าประเมินเอกสาร
วิชาชีพครู / ผูบ้ ริหาร และการเข้าแท่งเงินเดือน
7. พัฒนาห้องสมุด 3 D (D1 หนังสือดี D2
บรรยากาศดี D3 บรรณารักษ์ด)ี
8. จัดให้มโี รงเรียน 3 D
D1 โรงเรียนดีใกล้บา้ น (ระดับจังหวัด)
D2 โรงเรียนดีใกล้บา้ น (ระดับอำาเภอ)
D3 โรงเรียนดีใกล้บา้ น (ระดับตำาบล)
9. นโยบาย 3 D โดยให้ทกุ สถาบันเน้น
Democracy คือ การส่งเสริมประชาธิปไตย
Decency คือ ให้นกั เรียนมีสมบัตผิ ดู้ ี
Drug – free คือ ให้โรงเรียนปลอดยาเสพติด
10. พัฒนาครูทง้ั ระบบ โดยจัดให้มคี รูเกรด A / B / C
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ความแตกต่างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2544 และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
หลักสูตรพุทธศักราช 2544
หลักสูตรพุทธศักราช 2551
1. ด้านจุดมุง่ หมาย
1. ด้านจุดมุง่ หมาย
- มี 9 ข้อ
- มี 5 ข้อ เพิม่ สมรรถนะผูเ้ รียน , คุณลักษณะอัน
2. ด้านเนือ้ หา / มาตรฐาน
พึงประสงค์
- แบ่งเป็นช่วงชัน้ มาตรฐานมีความซ้าำ ซ้อน ความยาก 2. ด้านเนือ้ หา / มาตรฐาน
ง่ายไม่เหมาะสมกับระดับชัน้ และกว้างเกินไป ไม่เป็นไปใน - แบ่งเป็นระดับชัน้ มีมาตรฐานในแต่ละชัน้ ชัดเจนไม่
ทิศทางเดียวกัน
ซ้าำ ซ้อน
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน
- เน้นผูเ้ รียนเป็นสำาคัญ
- เน้นการเรียนการสอนโดยผูเ้ รียนเป็นสำาคัญ
- ครูเป็นผูช้ แ้ี นะ
- การออกแบบแผนการเรียนรู้ โดยใช้แนวทาง
- การใช้แหล่งเรียนรูใ้ น และนอกสถานที่
Backward Design เน้นความเข้าใจทีฝ่ งั แน่น /
- การศึกษาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ชัดเจน
- ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม
- ครูคอยจัดกิจกรรมกระตุน้ ให้ผเู้ รียนคิด วิเคราะห์
- เน้นการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสือ่ ความ
- จัดกิจกรรมโดยตอบสนองคุณลักษณะอันพึง
4. การวัดและประเมินผล
ประสงค์ 8 ข้อ หรือมากกว่านี้
- การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้แฟ้มพัฒนา - จัดห้องสมุด 3 D ปรับปรุงแหล่งเรียนรูใ้ ห้มคี ณุ ภาพ
งาน ประเมินตามศักยภาพผูเ้ รียน
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
- จัดให้มรี ายการ Tutor Channel เปิดโอกาสให้กบั
นักเรียนทีไ่ ม่มโี อกาสได้เรียนกับครูทม่ี ชี อ่ื เสียง
- เชิญวิทยากรภายนอกในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมกับ
การสอน เช่น พระ / ปราชญ์ชาวบ้าน / ผูท้ ป่ี ระสบผล
สำาเร็จในวิชาชีพ
- ครูเป็นผูเ้ อือ้ อำานวยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
4. การวัดและประเมินผล
- ประเมินผลตามสภาพจริง ใช้แฟ้มพัฒนางาน
ประเมินศักยภาพผูเ้ รียน
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จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของการปฏิรูปการศึกษา และความแตกต่างของหลักสูตร
การศึกษาในภาพรวม คงพอจะทำาให้มองภาพของการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา และการปฏิรูป กำาลังดำาเนินต่อ
ไป เพื่อให้วงการ การศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการนโยบายปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 นักวิชาการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย ร่วมกำาหนดภารกิจที่เป็นรูปธรรม ทำาให้ครูผู้สอนมีทิศทางและความกระจ่าง
มากขึ้น ในด้านการนำาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ทั้งนี้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และพวกเราในฐานะครูผู้สอน เป็นกำาลังหลักใน
การขับเคลื่อนการศึกษา และคงต้องอาศัยกำาลังเสริมคือ ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้การ
ปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ประสบความสำาเร็จด้วยดี ผู้เขียนขอเอาใจช่วย และจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการ
ศึกษาต่อไป
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