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นับจากทีม่ กี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซึง่ เป็นความพยายามปฏิรปู
การศึกษาของไทยทัง้ ระบบอีกครัง้ หนึง่ จากการประเมินผลการปฏิรปู การศึกษาทีผ่ า่ นมา มีหลายเรือ่ งทีป่ ระสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม
ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเร่งพัฒนาปรับปรุง ต่อยอด จึงได้มีการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาได้ศกึ ษา สังเคราะห์เอกสาร รายงานทีเ่ กีย่ วข้อง ผลการปฏิรปู การศึกษาทีผ่ า่ นมา ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต
และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จัดทำเป็นข้อเสนอการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552-2561) ขึน้
การปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ องมีหลักการและกรอบแนวคิด
ทีเ่ น้นการปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรู้ และเสนอกลไกทีจ่ ะก่อ
ให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ
ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ และพิจารณาระบบการศึกษา
และการเรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนา
ประเทศ ซึง่ ต้องเชือ่ มโยงกับการพัฒนาระบบอืน่ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ้างงาน เป็นต้น โดยกำหนด
วิสยั ทัศน์สำหรับการปฏิรปู การศึกษาครัง้ นีว้ า่ “คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ”
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิม่ โอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน เพือ่ ให้
คนไทยทุกคนได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ ทัง้ ในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน และตามอัธยาศัยอย่างมีคณ
ุ ภาพในทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา โดยมีเป้าหมาย ภายในปี 2561 มีการปฏิรปู การศึกษา
และการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก 3 ประการ
คือ
1. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้
พัฒนาผูเ้ รียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร
และเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถ
ดึงดูดคนเก่ง ดี และมีใจรักมาเป็นครู คณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน
ภายใต้ระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ เพิม่ โอกาสการศึกษา
และเรียนรู้อย่างทั่งถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน
ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวติ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม
ในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่
ภายนอกระบบการศึกษาด้วย

โดยมีข้อเสนอกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลัก ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ทีม่ นี สิ ยั ใฝ่เรียนรู้ ตัง้ แต่
ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด
วิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา คิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีจติ สาธารณะ มีระเบียบ
วินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้
อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศลี ธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มี
จิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอีนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถ
ก้าวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็น
กำลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีทกั ษะความรูพ้ น้ื ฐานทีจ่ ำเป็น มีสมรรถนะ
ความรู้ ความสามารถ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ มีโอกาสเรียนรูอ้ ย่างเท่าเทียม เสมอภาค
นอกจากนี้ ผู้เรียนทุกระดับ/ประเภทการศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น กำลังแรงงานและผู้สูงอายุได้รับการศึกษา
และเรียนรูเ้ พิม่ เติมอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขน้ึ
มีทกั ษะและความรูพ้ น้ื ฐานทัง้ ในการดำรงชีวติ และในการทำงาน
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ
การพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้สามารถเรียนรู้ และมี
พัฒนาการตามวัย มีความพร้อมศึกษาเรียนรูใ้ นระดับสูงขึน้ ผูด้ อ้ ย
โอกาส ยากไร้ พิการหรือทุพพลภาพ ผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลำบาก
บกพร่องทางร่างกายและสติปญ
ั ญา และชนต่างวัฒนธรรม ได้รบั
บริการการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างทัว่ ถึงและเสมอภาค
โดยกำหนดแนวทางการปฏิรปู ไว้ 2 แนวทาง คือ 1) พัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ และ 2) ผลิตและพัฒนา
กำลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีสมรรถนะ และความรู้ ความสามารถ

   ⌫     

2. พัฒนาคุณภาพครูยคุ ใหม่ ทีเ่ ป็นผูเ้ อือ้ อำนวยให้ผเู้ รียน
เกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ ค่า มีระบบ กระบวนการผลิต
และพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้ สูง สามารถดึงดูดคนเก่ง
คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู คณาจารย์ มีปริมาณครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์
และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มี
สภาวิชาชีพที่เข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญกำลังใจ อยู่ได้อย่างยั่งยืน มี
แนวทาง ดังนี้ 1) การพัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 2) การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง
การศึกษา 3) การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3. พั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาและแหล่ ง เรี ย นรู ้
ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้
สามารถเป็นแหล่งเรียนรูท้ ม่ี คี ณ
ุ ภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรูอ้ น่ื ๆ
สำหรับการศึกษาและเรียนรูท้ ง้ั ในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่งส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวติ และมีคณ
ุ ภาพ
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้น
การกระจายอำนาจสูส่ ถานศึกษา เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง ชุมชน
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจน
มีการนำระบบและวิธกี ารบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ ควบคูก่ บั
การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการการเงินและ
งบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Demand Side) โดยให้
ผูเ้ รียนเลือกรับบริการ มีแนวทางการปฏิรปู คือ 1) กระจายอำนาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษา 2)พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีระบบการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ 3) พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชนและ
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและ
เรียนรู้ให้มากขึ้น และ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
เพือ่ การศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
ที่มา : สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวง
ศึกษาธิการ. ข้อเสนอการปฏิรปู ารศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ.
2552 - 2561)
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ตามที่ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบทีม่ หาวิทยาลัยและสำนักงานอธิการบดี
กำหนด และได้ประเมินตนเองพร้อมทัง้ จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง รอบปีการศึกษา 2552 และได้รับการประเมินคุณภาพ
จากคณะกรรมการประเมินซึง่ สำนักงานอธิการบดีแต่งตัง้ โดยมี
อาจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ประธานกรรมการ นางวันศิริ เจาตระกูล และนางสาววรรณวิภา
จินดาพันธ์ไพศาล เป็นกรรมการ คณะกรรมการประเมินได้เข้า
ตรวจเยีย่ มและประเมินการดำเนินงานของศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ผลการประเมินตาม
องค์ประกอบคุณภาพทีศ่ นู ย์ประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินงาน
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลีย่ ผลการประเมินเป็น 2.79
(จากระบบ 3 คะแนน) และทุกองค์ประกอบมีผลการประเมิน
รู่ ะดับดีมาก องค์ประกอบทีไ่ ด้คะแนนเต็ม คือ องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน องค์ประกอบ
ที่ 8 การเงินและงบประมาณ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ และองค์ประกอบที่ 11 ภารกิจหลัก ส่วน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ มีคา่ เฉลีย่ เป็น 2.67
โดยคณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ควรปรั บ หรื อ จั ด ทำแผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2553-2562)
2. ควรมี ก ารสรุ ป และประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านในทุ ก
โครงการให้ชัดเจนมากขึ้น
3. ควรนำผลการประเมิ น การจั ด การความรู ้ ไ ปใช้
ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ เพือ่ ให้เป็นส่วนหนึง่ ของ
งานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
4. ควรประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล เพือ่ นำมา
พัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพและประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
5. ควรนำผลการประเมินผลการดำเนินงานของผูบ้ ริหารไป
เชือ่ มโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ

กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552
26 ส.ค. 53
1 ก.ย 53
8 ก.ย. 53
23 ก.ย. 53

พบผูบ้ ริหาร สัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง
สัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง เยีย่ มชมหน่วยงาน
สัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง
นำเสนอผลการประเมิน

 ⌫  ⌫ ⌫ 

