ทำไมตองปฏิรูป
ใครจะปฏิรูป

การศึกษา
โดย รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรงเร�ยนรุงอรุณ

ทำไมตองปฏิรูป

1

การศึกษา?

ประเทศไทยลงทุนเพ��อการศึกษา
มากเปน

อันดับ 2 ของโลก

แตผลสัมฤทธิ์ไดในระดับต่ำ

2

การศึกษาไทยไมตอบโจทยสังคม

ทั�งภาคเกษตร ภาคธุรกิจ ภาคบร�การ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการว�จัยสรางนวัตกรรม
ทำใหภาคการผลิตประสบปญหา ขาดกำลังคน
ทีม่ สี มรรถนะ และไมสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพ
และมีมูลคาทางเศรษฐกิจได

1 ประเทศไทยลงทุนเพ��อการศึกษามากเปนอันดับ 2 ของโลก
สัดสวนรายจายการศึกษาเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจายของประเทศ
ขอมูลจาก ยูเนสโก ป 2554
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สัดสวนเง�นดานอุปสงค
- งบอุดหนุนรายหัว

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ

2 ผลสัมฤทธิ์ไดในระดับต่ำ

การศึกษาไทยไมตอบโจทยสังคม ทั�งภาคเกษตร ภาคธุรกิจ ภาคบร�การ

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการว�จัยสรางนวัตกรรม ทำใหภาคการผลิตประสบปญหาขาด
กำลังคนทีม่ สี มรรถนะ และไมสามารถผลิตงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีมลู คาทางเศรษฐกิจได

รอยละของนักเร�ยนนานาชาติที่แสดงสมรรถนะไมถึงระดับพ��นฐาน
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ประเมินผลทักษะของนักเร�ยนในระดับนานาชาติ (PISA) ดังขอมูลจากกราฟที่คัดจากรายงานของ สสวท. ป 2012

ปฏิรูปการศึกษา

ประชาชน
พรอมแลว!

โดยความรวมมือ
นักการศึกษา / ภาคประชาสังคม / ภาคธุรกิจเอกชน

ROADMAP

การศึกษาขั�นพ��นฐาน, อาช�วศึกษา, อุดมศึกษา

การศึกษา

เพ��อผลอะไร?

๓
การศึกษาเปนวาระแหงชาติ
๒๕๕๘

เพ��อพัฒนาคุณภาพเด็ก/เยาวชน
และคนไทยแหงศตวรรษที่ ๒๑

นโยบาย
นิโร
ธ

ค
มรร

๑ มีคุณธรรม/จร�ยธรรม
๒ มีสมรรถนะการเร�ยนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๓ มีสมรรถนะในการประกอบอาช�พ
๔ มีความรับผิดชอบตอสังคม

องคความรู

ทุกข-สมุทัย

พลังขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา
พลังสังคม

๑) ปฏิรูปโครงสรางการจัดการศึกษา
๒) เปาหมายการจัดการศึกษา

ทำอะไร? อยางไร?

๒
สภาปฏิรูปการศึกษาไทย

๕) เวทีหร�อสมัชชาปฏิรูปองคความรูทางการศึกษา
๖) พัฒนากลุมตัวอยางโรงเร�ยนดี

- Professional Learning Community
- Coaching Team

The Council for
Thai Education Reform

๗) พัฒนาครู/อาจารย

- พัฒนาครูประจำการ
- พัฒนาระบบการสรางครู/อาจารย
- พัฒนาหลักสูตรครู/อาจารย

ใคร?

๑

ปฏิบัติการโมเดลการเร�ยนรูแบบตางๆ
ปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดกระบวนการเร�ยนรู
ว�จัยและพัฒนาคูขนาน
ออกแบบและสรางสรรคสื่อการเร�ยนรูสำหรับ
ผูเร�ยนในศตวรรษที่ ๒๑
อบรมผูบร�หารการศึกษาเพ��อการเปลี่ยนแปลง
อบรมครูผูสรางนวัตกรรมการเร�ยนรู
นำรองการจัดการศึกษารูปแบบใหม
ในกลุมจังหวัดที่พรอม
ฯลฯ

แผนปฏบิ ตั งิ าน

๔) กลไกและทิศทางการบร�หาร
การเง�น/งบประมาณ

ขอ เ ส น อ

๓) กลไกกำกับทิศทางการศึกษาระยะยาว:
ธรรมนูญการศึกษา

๒๕๕๗

Active Partners Mapping
๒๗ เคร�อขาย/องคกร/หนวยงาน/สถาบัน

ขอมูลจาก “สมัชชาเคร�อขายปฏิรูปการศึกษาไทย”
๑) เคร�อขายโรงเร�ยนสังกัดองคกรปกครองทองถิ�น
๒) เคร�อขายพอแมผูปกครอง
๓) เคร�อขายโรงเร�ยนขนาดเล็กสังกัด สพฐ.
๔) เคร�อขายการศึกษาทางเลือก/สมาคมสภาการศึกษา
ทางเลื อ ก/คณะกรรมการเคร� อ ข า ยการศึ ก ษาทางเลื อ ก
โรงเร�ยนขนาดเล็กและโรงเร�ยนของชุมชน
๕) เคร�อขายเด็กและเยาวชน
๖) สภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตรแหงประเทศไทย
๗) เคร�อขายโรงเร�ยนเอกชน
๘) เคร�อขายธุรกิจเอกชน
๙) สื่อดานการเร�ยนรูของเด็กและเยาวชน

“บทบาทภาคเอกชนตอการพัฒนาการศึกษา”
๑๐) สำนักงานผูตรวจการแผนดิน
๑๑) คณะทำงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สภาที่ปร�กษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๒) สถาบันว�จัยเพ��อการพัฒนาประเทศ
๑๓) สำนักงานสงเสร�มสังคมแหงการเร�ยนรูและคุณภาพเยาวชน
๑๔) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย
๑๕) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ
๑๖) สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑๗) สถาบันคลังสมองของชาติ
๑๘) คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
๑๙) กลุมเดินหนาปฏิรูป

๒๐) มูลนิธิเพ��อคนไทย
๒๑) มูลนิธินโยบายสาธารณะ
๒๒) มูลนิธิอีดีพ� และกลุมธุรกิจธนาคาร การเง�น
อุตสาหกรรมฯ
๒๓) มูลนิธิโรงเร�ยนรุงอรุณ
๒๔) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
๒๕) มูลนิธิมีชัย ว�ระไวทยะ
๒๖) มูลนิธิสยามกัมมาจล
๒๗) มูลนิธิระพ�-กัลยาสาคร�ก

ขอมูลจากโครงการว�จัย

ฝายเลขานุการและผูประสานงาน : มูลนิธิโรงเร�ยนรุงอรุณ
รศ.ประภาภัทร นิยม (อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรงเร�ยนรุงอรุณ) โทร. 086-994-4050 prapapat.niyom@gmail.com
นางพนิดา ฐปนางกูร โทร. 089-893-6343 panidama@gmail.com

ดการศึกษาที่ีหลากหลาย
๑ โมเดลการจั
ทำไดทันที!
ภาคการศึกษาทางเลือก
- เคร�อขายโรงเร�ยนสังกัดองคกรปกครองทองถิ�น
- เคร�อขายพอแมผูปกครอง
- เคร�อขายโรงเร�ยนขนาดเล็กสังกัด สพฐ.
- เคร�อขายการศึกษาทางเลือก/สมาคมสภาการศึกษา
ทางเลือก/คณะกรรมการเคร�อขายการศึกษาทางเลือก
โรงเร�ยนขนาดเล็กและโรงเร�ยนของชุมชน
- มูลนิธิมีชัย ว�ระไวทยะ
- มูลนิธิโรงเร�ยนรุงอรุณ
- โรงเร�ยนทอสี
- โรงเร�ยนนานาชาติเมธา
- โรงเร�ยนรุงอรุณ
- โรงเร�ยนจ�ตตเมตต (ปฐมวัย)
- โรงเร�ยนอนุบาลบานรัก
- โรงเร�ยนสัตยาไส
- โรงเร�ยนสัมมาสิกขาสันติอโศก
- โรงเร�ยนวรรณสวางจ�ต
- โรงเร�ยนดรุณสิกขาลัย
- โรงเร�ยนสยามไตร
- โรงเร�ยนเพลินพัฒนา

ภาคหนวยงานอิสระ

Mapping Model

of Innovation
in Education
ภาคธุรกิจเอกชน
- สภาหอการคา
- สภาอุตสาหกรรม
- มูลนิธิอีดีพ� และกลุมธุรกิจธนาคาร
- เคร�อขายธุรกิจเอกชน
- มูลนิธินโยบายสาธารณะ
- มูลนิธิสยามกัมมาจล
- เคร�อขายโรงเร�ยนเอกชน

- สำนักงานผูตรวจการแผนดิน
- คณะทำงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สภาที่ปร�กษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- สถาบันว�จัยเพ��อการพัฒนาประเทศ
- สำนักงานสงเสร�มสังคมแหงการเร�ยนรูและคุณภาพเยาวชน
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ
- สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
- สถาบันคลังสมองของชาติ
- คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- กลุมเดินหนาปฏิรูป
- TDRI

ภาคประชาสัมคม
- บานเร�ยน (200 ราย)
- ศูนยการเร�ยนรูชุมชน
- เคร�อขายเด็กและเยาวชน
- สภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตรแหงประเทศไทย
- มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
- มูลนิธิระพ�-กัลยาสาคร�ก
- สื่อดานการเร�ยนรูของเด็กและเยาวชน
- มูลนิธิเพ��อคนไทย

- โรงเร�ยนอาช�วะ ทว�ภาคี ภาคกลาง 15 โรง
- โรงเร�ยน/มหาว�ทยาลัยปญญาภิวัฒน
- โรงเร�ยนดอนบอสโก
- โรงเร�ยนอาช�วะไทย-เยอรมัน (ประมาณ 2,000 แหง)

ROADMAP
๑) ปฏิรูปโครงสรางการจัดการศึกษา

ปฏิบัติการโมเดลการเร�ยนรูแบบตางๆ
ปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดกระบวนการเร�ยนรู

๒) เปาหมายการจัดการศึกษา

๒
สภาปฏิรูปการศึกษาไทย

๕) เวทีหร�อสมัชชาปฏิรูปองคความรู
ทางการศึกษา

The Council for
Thai Education Reform

๖) พัฒนากลุมตัวอยางโรงเร�ยนดี

- Professional Learning Community
- Coaching Team

๗) พัฒนาครู/อาจารย

- พัฒนาครูประจำการ
- พัฒนาระบบการสรางครู/อาจารย
- พัฒนาหลักสูตรครู/อาจารย

ว�จัยและพัฒนาคูขนาน

แผนปฏบิ ตั งิ าน

๔) กลไกและทิศทางการบร�หาร
การเง�น/งบประมาณ

ทำอะไร? อยางไร?

ขอ เ ส น อ

๓) กลไกกำกับทิศทางการศึกษา
ระยะยาว: ธรรมนูญการศึกษา

ออกแบบและสรางสรรคสื่อการเร�ยนรู
สำหรับผูเร�ยนในศตวรรษที่ ๒๑
อบรมผูบร�หารการศึกษา
เพ��อการเปลี่ยนแปลง

อบรมครูผูสรางนวัตกรรมการเร�ยนรู
นำรองการจัดการศึกษารูปแบบใหม
ในกลุมจังหวัดที่พรอม
ฯลฯ

ROADMAP
เพ��อผลอะไร?

๓

การศึกษาเปนวาระแหงชาติ
นโยบาย
ค

นิโร

ธ

มรร

องคความรู

ทุกข-สมุทัย

พลังขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา
พลังสังคม

ขอเสนอ

การปฏิรูปการศึกษา

ที่ทำไดทันที
1

สรางสื่ออาหารสมอง:
เพ��อการเร�ยนยุคใหม

ทีเ่ ด็กเขาถึงฟร�ดว ย ตนเอง(Open Sources)
ทดแทนการขาดแคลนครูสอนดี/ โรงเร�ยนดี
และเหมือนมีโรงเร�ยนกวดว�ชาอยูใกลตัว

2

3

สราง Model โรงเร�ยนดี ครูดี สรางองคกรการปฏิรูปการศึกษา
สภาปฏิรูปการศึกษา
ใหเด็กไทยมีคณ
ุ ภาพ
เพ�อ� ใหการจัดการศึกษาสงเสร�ม สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
ใหเปนองคกรอิสระ
การพัฒนาประเทศ
ในทุกจังหวัดทั�วประเทศ (77 จังหวัด)
ใหมีโรงเร�ยนดี มีผูบร�หารดี มีครูดี
ตั�งแตปฐมวัย ข�้นพ��นฐาน อาช�วศึกษา
อุดมศึกษา

เพ��อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน
ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา ทั�งระยะสั�น
ระยะกลาง และระยะยาว เพ��อการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ (Performance
& Delivery)

ขอเสนอ

การปฏิรูปการศึกษาที่ทำไดทันที

1

สรางสื่ออาหารสมอง: เพ��อการเร�ยนยุคใหม

เด็กเขาถึงความรูฟร�ดวยตนเอง เปนทางลัด ไมตองรอครูดี โรงเร�ยนดี หร�อโรงเร�ยนกวดว�ชา

การเร�ยนทางลัด
พัฒนา Soft ware
สาระการเร�ยนรูแบบ
Interactive
เด็กเร�ยนไดดวยตนเอง
โดยความ รวมมือของ กสทช., นักวิชาการ,
นักการศึกษา, นักออกแบบสื่อ และอื่นๆ
ใชงบประมาณซึ�ง กสทช. ไดจัดสรรไวแลว

ชองทาง

TV

Digital-Analog

ชอง 1 ปฐมวัย
ชอง 2 มัธยมศึกษา
ชอง 3 อาช�วศึกษา

Internet
Application
ใน Smartphone

หนังสือดี ราคาถูก

ขอเสนอ

การปฏิรูปการศึกษาที่ทำไดทันที

2

โครงการโรงเร�ยนเปลี่ยนคุณภาพ 77 จังหวัด
(Project for Change)

ผูบร�หาร-ครู-การเร�ยนการสอน-การประเมินผล

2 รูปแบบ - โรงเร�ยนดี (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา)
- อาช�วศึกษาดี
โรงเร�ยนดี (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา)
อาช�วศึกษาดี
- มหาว�ทยาลัยรับใชสังคม
เพื่อใหเกิดผลกับผูเรียนทันที
ดานความรู
ดานทักษะในศตวรรษที่ 21
ดานคุณธรรม
สมรรถนะในการประกอบอาชีพ

ความรวมมือของ 7 องคกรภาคธุรกิจ
กับสถาบันพัฒนาการศึกษา

โรงเร�ยนดี (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา)
อาช�วศึกษาดี

โรงเร�ยนดี (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา)
อาช�วศึกษาดี

โรงเร�ยนดี (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา)
อาช�วศึกษาดี
โรงเร�ยนดี (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา)
อาช�วศึกษาดี

ขอเสนอ

การปฏิรูปการศึกษาที่ทำไดทันที

3

สรางองคกรเพ��อการปฏิรูปการศึกษา
๒๗ เคร�อขาย/องคกร/หนวยงาน/สถาบัน

ขอมูลจาก “สมัชชาเคร�อขายปฏิรูปการศึกษาไทย”
๑) เคร�อขายโรงเร�ยนสังกัดองคกรปกครองทองถิ�น
๒) เคร�อขายพอแมผูปกครอง
๓) เคร�อขายโรงเร�ยนขนาดเล็กสังกัด สพฐ.
๔) เคร� อ ข า ยการศึ ก ษาทางเลื อ ก/สมาคมสภาการศึ ก ษา
ทางเลื อ ก/คณะกรรมการเคร� อ ข า ยการศึ ก ษาทางเลื อ ก
โรงเร�ยนขนาดเล็กและโรงเร�ยนของชุมชน
๕) เคร�อขายเด็กและเยาวชน
๖) สภาคณบดีคณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตรแหงประเทศไทย
๗) เคร�อขายโรงเร�ยนเอกชน
๘) เคร�อขายธุรกิจเอกชน
1) ปฏิรูปโครงสรางการจัดการศึกษา
๙) สื่อดานการเร�ยนรูของเด็กและเยาวชน

สำ

น ัก

ษา

สภาปฏิรูป
การศึกษา
ง า น ป ฏ ิ ู ป ก า ร ศึ ก
ร

2) กำหนดเปาหมายการจัดการศึกษา
3) สรางกลไกกำกับทิศทางการศึกษาระยะยาว: ธรรมนูญการศึกษา
4) ปรับกลไกและทิศทางการบร�หารการเง�น/งบประมาณ
5) จัดเวทีหร�อสมัชชาปฏิรูปองคความรูทางการศึกษา
6) พัฒนากลุมตัวอยางโรงเร�ยนดี
- Professional Learning Community
- Coaching Team

7) พัฒนาครู/อาจารย

- พัฒนาครูประจำการ
- พัฒนาระบบการสรางครู/อาจารย
- พัฒนาหลักสูตรครู/อาจารย

ขอมูลจากโครงการว�จัย
“บทบาทภาคเอกชนตอการพัฒนาการศึกษา”
๑๐) สำนักงานผูตรวจการแผนดิน
๑๑) คณะทำงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สภาที่ปร�กษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑๒) สถาบันว�จัยเพ��อการพัฒนาประเทศ
๑๓) สำนักงานสงเสร�มสังคมแหงการเร�ยนรูแ ละคุณภาพเยาวชน
๑๔) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย
๑๕) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสร�มสุขภาพ
๑๖) สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑๗) สถาบันคลังสมองของชาติ
๑๘) คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
๑๙) กลุมเดินหนาปฏิรูป
๒๐) มูลนิธิเพ��อคนไทย
๒๑) มูลนิธินโยบายสาธารณะ
๒๒) มูลนิธิอีดีพ� และกลุมธุรกิจธนาคาร การเง�น
อุตสาหกรรมฯ
๒๓) มูลนิธิโรงเร�ยนรุงอรุณ
๒๔) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
๒๕) มูลนิธิมีชัย ว�ระไวทยะ
๒๖) มูลนิธิสยามกัมมาจล
๒๗) มูลนิธิระพ�-กัลยาสาคร�ก

เพ��อเปนหนวยงานอิสระ ทำหนาที่ดำเนินงานกระบวนการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุผล

