
 

 

โครงการเสวนาหัวข้อ  “การปฏิรูป:  ปลดล็อคการศึกษาไทย” 
 
หลักการและเหตุผล 

โลกในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและกระแสความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ทุกประเทศเกิดการแข่งขันที่จะพัฒนาประชากรของตนให้มีความรู้  ความสามารถมี
ศักยภาพ  เพ่ือที่จะดํารงอยู่อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประเทศไทยในปัจจุบันประสบกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ ที่มีความผันผวนทางการเมือง   ความเสื่อมทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงอีกหลาย ๆ ด้าน  
ทําให้รัฐได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคนและสังคมให้ก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ โดยการจัดการศึกษา
ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  เป็นแนวทางในการ
ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพกระบวนการการศึกษาของไทยในทุก ๆ ด้านและตอบสนองต่อ
ความต้องการของชีวิตและสังคม   

สําหรับทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)  ได้กําหนดวิสัยทัศน์  ไว้ดังนี้  “คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยมี เป้าหมาย   คือ ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ  ซึ่งเน้นประเด็นหลักสามประการ คือ 1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและ
เน้ือหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่าง
ย่ังยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2) เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ  ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
และ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพ่ิมบทบาทของ
ผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย  โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  4 แนวทาง คือ 1 ) พัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่  ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  ที่เป็นผู้เอ้ืออํานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า  สามารถ
ดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ สําหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และ 4) 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน    มี
ระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดเวทีสาธารณะ : ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือปฏิรูปประเทศ
ไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร เพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา และขับเคลื่อนการศึกษาใน
เชิงรุก   นําไปสู่   Roadmap การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2558-2564    ที่สอดคล้องกับ  Roadmap  การ
ปฏิรูปประเทศไทย โดยได้สรุปร่าง  Roadmap การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2558-2564   มีกรอบแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา ใน  6 ประเด็น ได้แก่  ปฏิรูปครู เพ่ิมและกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ปฏิรูปการ
บริหารจัดการ การผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ปฏิรูปการเรียนรู้ และวางระบบการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 ดังน้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งเป็นสถาบันที่มีปณิธาน
มุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วย



วิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ช้ีนําทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ 
ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติได้เล็งเห็นความสําคัญของปฏิรูปการศึกษา จึงได้จัด โครงการเสวนา
หัวข้อ  “การปฏิรูป:  ปลดล็อคการศึกษาไทย”เพ่ือเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และ
ผู้สนใจทางการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาและนําไปเสนอกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
 1 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และผู้สนใจ การปฏิรูป
การศึกษาไทย 
 2 เพ่ือระดมความคิดเห็นเชิงรุกทางการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาและนําไปเสนอ
กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบการวิจัย หรือเพ่ือเป็นโจทย์
วิจัยต่อไป 
 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
กลุ่ม มก. ร่วมกู้ชาติ 

 
ระยะเวลาโครงการ 

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00–12.00 น.   
 

สถานทีจั่ดประชุม 
ณ ห้องประชุมรวงข้าว ช้ัน 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และผูส้นใจ จํานวน 200 คน  

 
กําหนดการ  

โครงการเสวนาหัวข้อ “การปฏิรูป:  ปลดล็อคการศึกษาไทย” 
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 

ณ ห้องประชมุรวงข้าว ชัน้ 2 อาคารวชิรานสุรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง 
08.45– 09.00 น. พิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย 

โดย   รศ. ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย) 
 09.00 – 09.15 น. กล่าวให้โอวาทด้านการศึกษา    

โดย ศ.ระพี สาคริก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
09.15 – 11.30 น. เสวนาหัวข้อ “การปฏิรูป:  ปลดล็อคการศึกษาไทย” โดย 
   ดร.สุวัตน์ เงินฉํ่า (ประธานกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  (สมศ.)) 
ดร.สุรัตน์ ศลิปอนันต์ (ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 



ศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ (ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
ดร.อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล  (ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา) 
ดร.สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์  (ผูอํ้านวยการ สํานักนโยบายและแผนการศึกษา) 
ดําเนินการอภิปราย โดย 
ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

11.30– 12.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการเสวนา 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
1. มหาวิทยาลยัเป็นหน่วยงานในการระดมความคิดเห็นทางการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือนําเสนอกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มภีาพลักษณ์ที่ดีต่อการเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมใน

ด้านการศึกษา 
 
การประเมินผล 
 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมการเสวนามีระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 2. ประเด็นความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ไทย 
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