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ล่วงเข้าปีใหม่ ปี พ.ศ. 2547 QA NEWS ฉบับนีเ้ ป็นฉบับแรก
ของปี และย่างเข้าสู่ปีที่ 4 นับจาก QA NEWS ฉบับแรกที่ได้
เผยแพร่เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2544 QA NEWS และศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา สจพ. จึงขอถือโอกาสนีอ้ วยพรให้ชาว สจพ.
ทุกท่านมีสขุ ภาพแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทีจ่ ะพัฒนาสถาบันและ
คุณภาพการศึกษาร่วมกันต่อไป
เพือ่ เป็นสิรมิ งคล และแนวปฏิบตั ิ แก่ชาว สจพ. QA NEWS
ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งทรงมีพระราชดำรัสตอบผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2546 ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา ตอนหนึง่
ความว่า
“...เมื่อเร็ว ๆ นี้พวกนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิก ไม่ใช่
โอลิมปิกวิ่งหรือโอลิมปิกกีฬา แต่โอลิมปิกวิชาการ ครั้งหลังนี้
ไปนับว่าดีขึ้นได้เหรียญทองมาเพิ่มเติม แต่ก่อนนี้ไม่ได้ อันนี้
สมเด็จกรมหลวงนราธิวาสฯ พีส่ าวสนใจมาก แล้วมาบ่นบอกว่า
นักเรียนมีความรูไ้ ม่พอ เพราะว่ารากฐาน ฐานรากของการเรียน
ไม่พอไม่ดี แล้วฐานรากมาจากไหน ก็มาจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้น
อนุบาล จนกระทัง่ ถึงชัน้ ประถม ชัน้ มัธยม และถึงขัน้ อุดมศึกษา
ต้องพัฒนาให้ดี และพัฒนาวิธคี ดิ ให้มคี วามซุกซนในความรู้
ซุกซนอยากเรียนรูส้ ง่ิ ทีเ่ ป็นประโยชน์ อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีส่ ำคัญ”
“ข้าพเจ้าเองเรียนในชีวติ ทีเ่ รียนตัง้ แต่เด็ก เริม่ ต้นทีเ่ มืองไทย
เข้าอนุบาล อายุ 3-4 ขวบ จนกระทัง่ ถึงเข้าโรงเรียนอายุ 5 ขวบ
แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นต่ อ ในเมื อ งไทย เพราะว่ า ต้ อ งตามเสด็ จ ไป
ต่างประเทศ และไปเข้าโรงเรียนตัง้ แต่อายุ 6 ขวบ ถึง 17 ต้องไปอยู่
โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงขั้นมัธยม ก็พยายามศึกษา
ในหลักสูตรของโรงเรียนทีม่ ี ซึง่ นับว่าหลักสูตรของเขาดี เพราะว่า
ทำให้คดิ เขาสนับสนุนให้คดิ ไม่ใช่สมัยนี”้
“อย่างที่เมืองไทยเขาหาว่าครูบังคับนักเรียน แต่ว่ามา
วิธีที่คิดใหม่ของรัฐบาลต้องให้นักเรียนสอนครู ซึ่งเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าเด็กเพิง่ เกิดเพิง่ เห็นโลกจะสอนครูได้อย่างไร แต่จริงครู
บางคนสอนไม่เป็น รัฐมนตรีบางคนก็สอนไม่เป็น แต่วา่ ถ้าสอน
ให้ถกู หลักจะทำให้เด็กสอนครูได้ ซึง่ ไม่ใช่วา่ เด็กสอนครู แต่เด็ก
เกิดมีปญ
ั หาอะไรให้ยอมให้เด็กพูดขึน้ มา เอ๊ะ นีอ่ ะไรเท่ากับสอน

ครู หรือถ้าเด็กร้องขึน้ มาว่า เอ๊ะ นีอ่ ะไร โดยมากครูโกรธ ดูถกู ครู
เหรอ ทำโทษ หมายความว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยจะต้อง
ให้มีว่าให้เด็กเกิดสงสัยได้ แล้วอย่าไปนึกว่าสงสัยครู หรือไป
สงสัยอธิบดี สงสัยปลัดกระทรวง สงสัยรัฐมนตรี ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรี
ก่อนช่วยผูช้ ว่ ยรัฐมนตรี รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ รัฐมนตรีวา่ การ เอ๊ะ
ถ้าเด็กร้องขึ้นมา เอ๊ะ นี่อะไร ฟังเอาอันนี้ที่หมายถึงฟังเด็ก
เพราะว่ า ความที ่ เ ด็ ก ไม่ ใ ช่ เ ขารู ้ เ รี ย นรู ้ ม า แต่ บ างคนเขา
มีความคิดทีแ่ ปลก ๆ แหวกแนว เมือ่ มีความคิดแหวกแนว
เข้าร้อง เอ๊ะ ให้ฟงั เขาต้องฟังเขา”
“...ที่บอกอย่างนี้เพราะประสบการณ์ของตัวเองเมื่อเด็ก ๆ
เราไปร้อง เอ๊ะ ทำไมเป็นอย่างนัน้ แล้วครูกด็ ี เอ๊ะ ครูฝรัง่ ทีเ่ ขา
บอกว่าเขาอธิบายว่าที่ เอ๊ะ น่ะคืออะไร เอ๊ะ เราพอใจก็สนใจ
ต่อไป ทีร่ อ้ ง เอ๊ะ นีเ่ ขาไม่ได้สอนในโรงเรียน ...”
“...ข้ า พเจ้ า เองเกิ ด สนใจประวั ต ิ ศ าสตร์ ข องพวกมายา
เพือ่ น ๆ เด็ก ๆ ไม่รจู้ กั เพราะว่าไม่เคยเรียน ในโรงเรียนครูไม่สอน
เราต้องสอนครู ก็แปลกอย่าง นี่เราทำตามนโยบายของท่าน
นายกฯ มาตั้งแต่ท่านนายกฯ ยังไม่เกิด เพราะสอนครู ครูเค้า
ก็ยอมรับ ดีอยูท่ ค่ี รูยอมรับ เราเลยดี ไม่ถกู ดุ แต่ทา่ นนายกฯ เห็นว่า
ควรที่จะให้เด็ก ๆ สอนครูได้ ถูกต้อง แต่ว่าให้เด็กสอนครู
จนกระทัง่ ครูไม่ได้สอนเด็ก อันนีเ้ ป็นไปไม่ได้ ถ้าเด็กสอนครู
ก็เล่น ๆ ไม่กา้ วหน้า ครูตอ้ งสอนเด็ก...”

⌫ ⌦ 
การกำหนดคุณลักษณะของผูจ้ บการศึกษาทีแ่ ต่ละสถานศึกษา
หรือแต่ละหลักสูตรมุง่ พัฒนา จะต้องให้สอดคล้องกับสภาพของ
สังคมโลก และสังคมภายในประเทศ ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์ ได้วจิ ยั เอกสาร โดยประมวลและ
วิเคราะห์ปจั จัยขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงสังคมไทยในอนาคต
สภาพสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า และสภาพอนาคตสังคม
ไทยทีพ่ งึ ประสงค์ และนำเสนอคุณลักษณะคนไทยทีพ่ งึ ประสงค์
โดยแบ่งเป็น 5 ด้านหลัก คือ ด้านความรู้ ด้านลักษณะชีวิต
ด้านทักษะความสามารถ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ QA NEWS
ขอนำเสนอคุณลักษณะคนไทยทีพ่ งึ ประสงค์ 2 ด้าน ดังนี้
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มิตดิ า้ นความรู้
1. รู้อย่างลึกซึ้งถึงแก่นสาระของวิชา คือ มีความรู้และ
ความเข้าใจเกีย่ วกับปรัชญาเบือ้ งหลัง หลักการ และองค์ความรู้
ทีส่ ำคัญของสิง่ ทีศ่ กึ ษา และสามารถก้าวทันพัฒนาการขององค์
ความรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
และการดำเนินชีวติ ประจำวันได้
2. รอบรู้ด้านเชิงสหวิทยาการ มีความรู้และความเข้าใจใน
องค์ความรู้ด้านอื่นที่อยู่ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ
การทำงาน หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากสาขา
วิชาหลักหรือสิ่งที่ตนเองเชี่ยวชาญ รวมถึงมีความรอบรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์และสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของชุมชน สังคม
และโลกได้อย่างเท่าทัน
3. รู ้ ไ กลไปถึ ง อนาคต มี ค วามรู ้ แ ละความสามารถใน
การคาดการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถมอง
ได้ว่ามีแนวโน้มว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้าง และสามารถวิเคราะห์
ได้วา่ สิง่ เหล่านัน้ จะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร

มิตดิ า้ นลักษณะชีวติ
ลักษณะชีว ิต คือ สิ่งที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ในด้าน
ต่าง ๆ ตัง้ แต่สง่ิ ทีอ่ ยูภ่ ายใน เช่น ปรัชญา ความคิด ทัศนคติ และ
อุปนิสัย และสิ่งที่แสดงออกภายนอกเป็นพฤติกรรม และบุคลิก
ต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากปรัชญาการมองโลกเบื้องหลัง คนไทย
ทีพ่ งึ ประสงค์ควรมีคณ
ุ ลักษณะด้านลักษณะชีวติ ดังนี้
1. ขยัน อดทน และทุ่มเททำงานหนัก มีความตั้งมั่นตั้งใจ
จริง อดทนพากเพียรอย่างไม่ย่อท้อ และการลงแรงทำงานหนัก
เพือ่ ทำงานทีร่ บั ผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
2. มีระเบียบวินยั เช่น ความมีระบบระเบียบในชีวติ ความสะอาดเรียบร้อย หรือการตรงต่อเวลา ฯลฯ
3. ความซือ่ สัตย์ เช่น การรักษาคำพูด การรักษาสัญญา ไม่
โกหก มีความยุติธรรมในการดำเนินเรื่องต่าง ๆ ไม่เล่นพรรค
เล่นพวก มีความกล้าหาญในการทำความดีหรือทำในสิ่งที่
ถูกต้อง การไม่เอาเปรียบผูอ้ น่ื เพียงเพือ่ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน
รวมทัง้ ความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องตนเองได้เป็นอย่างดี เป็นต้น
4. มีวิสัยทัศน์ เป็นคนที่รู้จักมองการณ์ไกล และกำหนด
เป้าหมายในอนาคต โดยมีความปรารถนา ความใฝ่ฝัน ความตั้งใจ และการพยายามลงมือดำเนินการต่าง ๆ เพื่อที่จะไปถึง
เป้าหมายทีต่ อ้ งการด้วยความเชือ่ มัน่ ว่าจะทำได้
5. ทำสิ่งต่าง ๆ อย่างดีเลิศ เป็นคนที่มีความกระตือรือร้น
พากเพียรพยายามในการทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดเสมอ ด้วยความ

เอาจริงเอาจัง อุทิศตัวลงแรงให้กับสิ่งที่ทำ มีความละเอียด
รอบคอบ รับผิดชอบเต็มทีอ่ ย่างไม่ปล่อยปละละเลย
6. รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีใจปรารถนาจะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ พาตัวเองเข้าไปเรียนรูส้ ง่ิ ต่าง ๆ อยูเ่ สมอและต่อเนือ่ งไป
ตลอดชีวติ
7. มีจิตสำนึกประชาธิปไตย ยอมรับในสิทธิเสรีภาพและ
โอกาสในการดำรงชีวิตอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รับรู้ใน
สิทธิของตนเองและผู้อื่น มีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมือง
8. เห็นคุณค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความภาคภูมใิ จ
ในความเป็นไทยและเกิดความตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของ
สังคมไทย มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าเอกลักษณ์ทด่ี ขี องไทย
โดยสามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย พร้อมกับปฏิรูป
ความเป็นไทยที่สอดคล้องกับบริบทของโลกปัจจุบันและการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
9. มีจิตสำนึกเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม การแสดงออกถึง
การไม่ยดึ เอาประโยชน์ของตนเองเป็นทีต่ ง้ั เป็นผูม้ นี ำ้ ใจ ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น มีความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
มีความเต็มใจและยินดีทจ่ี ะเสียสละสิทธิของตน ถ้าสิง่ นัน้ ส่งผล
ให้ส่วนรวมออกมาดีขึ้น
10.ประหยัด อดออม เห็นคุณค่า การใช้เวลา ความอดทน
และจิตสำนึกชอบในการตัดสินใจใช้ทรัพย์และทรัพยากรต่าง ๆ
ทีม่ อี ยูท่ ง้ั สิง่ ทีเ่ ป็นของตนเองและของส่วนรวม
สำหรับคุณลักษณะของคนไทยทีพ่ งึ ประสงค์ในมิตทิ เ่ี หลืออีก
3 มิติ จะนำมาเสนอในฉบับต่อไป
ที่มา : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. ภาพอนาคตและ
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์. กรุงเทพมหานคร :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546.

  

การบรรยาย การจัดการเรียนการสอนโดยมีนกั ศึกษา
เป็นศูนย์กลาง
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. จะจัดการบรรยาย
เรือ่ ง “การจัดการเรียนการสอนโดยมีนกั ศึกษาเป็นศูนย์กลาง”
ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2547 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม ชัน้ 8 อาคาร
อเนกประสงค์ โดยมี รศ.วิชยั วงษ์ใหญ่ เป็นวิทยากร ผูส้ นใจ
สอบถามรายละเอียด และสมัครเข้าฟังการบรรยายได้ที่ศูนย์
ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. โทร. 1105 และ 1123
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