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รัฐมนตรีมอบนโยบาย ผอ.สพท.ท่ัวประเทศ 
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นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ม.ล.
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมสัมมนา
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค โดยมีผู้บริหารระดับสูงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาท่ัวประเทศ เข้าร่วมรับฟังและประชุมสัมมนาคร้ังนี้จ านวน 327 คน 

 

รมว.ศธ."นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" มอบนโยบาย Active Learning และการอบรม
พัฒนาตามความต้องการเพ่ือเชื่อมโยงกับการประเมินวิทยฐานะ 

- Active Learning : นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ช่วงปี 2543 (ค.ศ.2000) ซึ่งเป็นปีที่
ประเทศไทยเริ่มมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของประเทศ และเป็นปีท่ีไทยเข้าร่วม PISA แต่วัน
นั้นจนถึงวันนี้ คะแนนผลการทดสอบ PISA ของไทยถือว่าเกือบจะเท่ากันตลอด ไม่เพ่ิมขึ้นเลย 
ซึ่งผลวิเคราะห์ท าให้เห็นชัดเจนว่าอันดับของเด็กไทยอายุ 15 ปีที่เข้ารับการทดสอบ PISA ยังคง
อยู่ห่างจากสิงคโปร์ 5 ช้ันปี นอกจากน้ี ข้อมูลการสอบ PISA ในช่วงเวลา 16 ปีที่ผ่านมาก็พบด้วย
ว่า เด็กที่ติดอันดับสูงสุดของไทย 10% ได้คะแนนเฉลี่ยเกือบ 550 คะแนน แต่เด็กที่อ่อนที่สุดได้
คะแนนเฉลี่ย 350 คะแนน ซึ่งเท่ากับว่าเราห่างกันเอง 200 คะแนน มากกว่าเราห่างจากสิงคโปร์ 
สะท้อนให้เห็นว่าทิศทาง 16 ปีที่ผ่านมา วิธีการและการลงทุนในการปฏิรูปการศึกษาด้านต่าง ๆ 
ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์กลุ่มโรงเรียนที่เข้ารับการทดสอบ PISA ของไทย พบว่า
โรงเรียนสังกัด กทม. ได้คะแนนต่ าที่สุด ถัดมาตามล าดับคือ อบต./อบจ.,โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา, โรงเรียนเอกชน, โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป, โรงเรียนสาธิต จนถึงกลุ่มที่ได้คะแนนสูง
ที่สุดซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คือ จุฬาภรณราชวิทยาลัย และมหิดลวิทยานุสรณ์ , ส่วน
คะแนนการสอบของโรงเรียนขยายโอกาสฯ ท าให้เห็นว่าไม่ได้มีคุณภาพต่ าไปกว่าโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั่วไป แต่ที่ต้องให้ความสนใจท่ีจะต้องดูแล คือ โรงเรียนเอกชน เพราะรับผิดชอบดูแล
เด็กนักเรียนกว่า 2 ล้านคน ถัดมาคือ กทม.ซึ่งมีคะแนนไม่ถึง 400 และแทบไม่มีดาวเด่นเลย ก็จะ
ได้มีการหารือและการท างานร่วมกับ กทม. ต่อไป 



สิ่งเหล่านี้ เป็นความจ าเป็นที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสนใจในการ "ลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา" กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการ
จัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน ICU ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและอยู่ในระดับล่างสุด แต่ใน
ขณะเดียวกันเวียดนามซึ่งได้อันดับ PISA ล่าสุดติดอันดับต้นของโลก ก็ท าให้เห็นความจริงที่ว่า 
"ความยากจนไม่จ าเป็นจะต้องเป็นชะตากรรม" เพราะเด็กยากจนที่สุดของเวียดนามสามารถ
เอาชนะเด็กท่ีมีความพร้อมหรือเด็กรวยท่ีสุดของ OECD ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปได้ ท าให้เห็น
บทเรียนที่ส าคัญของเวียดนามที่ประสบความส าเร็จ คือ การส่งเสริมให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา 

ดังนั้น Active Learning จึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญมากต่อความส าเร็จดังกล่าว และใน
การปฏิรูปการศึกษา ครูผู้สอนจ าเป็นต้องเป็นครูแบบ Actively Teach คือ ครูไม่ได้ยัดเยียด
ในการสอน แต่จะท าอย่างไรให้เด็กนักเรียนอยากเรียนหนังสือ ซ่ึงถือเป็นบทเรียนส าคัญที่ท า
ให้ประสบความส าเร็จต่อคุณภาพการเรียนการสอน 

 

- การอบรมพัฒนาตามความต้องการเพ่ือเชื่อมโยงกับการประเมินวิทยฐานะ :     
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีการด าเนินนโยบายที่ส าคัญเกี่ยวกับครูในเวลานี้ 
คือ "การพัฒนาครูเพ่ือเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ" ซึ่งแนวด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครู ก็เป็นการน้อมน าตามพระราชด ารัสของในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ที่ไม่ต้องการให้ครูเลื่อนวิทยฐานะจากการจัดท าเอกสารผลงานทางวิชาการ หรือเอกสารใน
รูปแบบวิทยานิพนธ์ โดยหลักเกณฑ์ใหม่จะยกเลิกการจัดท าผลงานทางวิชาการ รวมทั้งเกณฑ์ PA 
ด้วย เพราะที่ผ่านมาเราไปตีความเอาเองว่าครูต้องท าผลงานทางวิชาการในลักษณะนี้ ส่วนการ
ยกเลิกเกณฑ์ PA นักวิชาการเห็นด้วยว่าคนเก่งอาจจะไม่มี Performance มากก็ได้ เช่นเดียวกับ
ผู้ที่ท างานในสาขาอาชีพอื่น เช่น แพทย์เก่ง ๆ แต่ไม่ยอมผ่าตัด หรือครูเก่ง ๆ แต่ไม่ยอมสอน
หนังสือ ก็ถือว่าไม่มีผลงาน เพราะฉะนั้นเราจึงยกเลิกผลงานเชิงประจักษ์ แต่จะให้ความส าคัญกับ 
"ระยะเวลา" ในการท างานสั่งสมความช านาญการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เพื่อจะเลื่อนวิทยฐานะขึ้นไป
ในระดับที่สูงขึ้น เหมือนกับนักบินท่ีต้องมีการสั่งสมชั่วโมงบิน 

หลักการให้วิทยฐานะที่สูงขึ้น จึงเป็นเร่ืองของความเก่ง และระยะเวลาที่สั่งสม 
เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์จะสอนเก่งขึ้นตามช่วงเวลา ดังนั้น ในการประเมินวิทยฐานะจึง
จะก าหนดทั้ง "ระยะเวลาการสอน" และ "การอบรมพัฒนาด้วยตนเอง" ให้มีความเชื่อมโยง
กัน โดยครูผู้ช่วยจะท างาน 2 ปี ก่อนที่จะก้าวเป็นช านาญการ จากน้ันจะใช้เวลา 5 ปีเพื่อขอเลื่อน



เป็นช านาญการพิเศษ และหากจะขอเลื่อนไปในระดับเช่ียวชาญจะต้องรออีก 5 ปี จากนั้นหากจะ
ไปจนถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ ต้องรออีก 5 ปี ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้เวลาไม่นานในการที่จะก้าวจาก
ช านาญการ-เช่ียวชาญพิเศษ โดยใช้เวลาเพียง 20 ปีเท่านั้น ก็มีสิทธิ์ได้รับวิทยฐานะระดับสูงสุด
เช่นเดียวกับศาสตราจารย์ และการประเมินวิทยฐานะไม่ต้องมีวิธี Fast Track ใด ๆ เพียงแต่ครู
ทุกคนจะมี e-Portfolio ล็อกเข้าระบบด้วยตนเองว่าต้องสอนกี่ช่ัวโมงตามเกณฑ์ขั้นต่ า โดยมี
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้รับรอง (Sign Off) แต่หากระบบสุ่มเจอว่ามีการโกหกในการกรอกข้อมูล
อันเป็นเท็จ ครูรายนั้นจะถูกลดไปเริ่มต้นวิทยฐานะใหม่ และครู-ผู้บริหารก็จะถูกแจ้งความอันเป็น
เท็จต่อ ป.ป.ช.ด้วย ดังนั้น จึงไม่กังวลระบบการตรวจสอบมากมายและใช้คนมาประเมินเป็นการ
สิ้นเปลืองระยะเวลาและงบประมาณ 

ส าหรับชั่วโมงสอนของครู หากเป็นครูช านาญการอาจจะต้องสอนขั้นต่ า 800 ช่ัวโมง
ต่อปี เพราะฉะนั้นเมื่อครูช านาญการสอนครบ 5 ปี ก็จะมีจ านวนช่ัวโมงสอนเป็น 4,000 ช่ัวโมง 
และเมื่อเป็นครูช านาญการพิเศษก็จะสะสมช่ัวโมงสอนได้ 8,000 ช่ัวโมง และจะมีวิธีการพัฒนา
แบบ Professional Learning Community (PLC) หรือวิธีการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ซึ่งก็คือการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ระบบนี้จะท าให้กระทรวงศึกษาธิการทราบข้อมูล
ล่วงหน้าด้วยว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้าจะมีจ านวนครูที่จะได้เลื่อนวิทยฐานะเท่าใด เพื่อวางแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

ส่วนการประเมินส าหรับสายผู้บริหารหรือผู้อ านวยการ (Director) ต่อไปจะไม่มีนัก
บริหารวิทยฐานะช านาญการ-ช านาญการพิเศษ-เช่ียวชาญ-เช่ียวชาญพิเศษอีกแล้ว แต่จะเปลี่ยน
วิธีการตอบแทนให้เป็นการจ่ายค่าตอบแทนแบบอ านวยการหรืออ านวยการสูง ซึ่งเป็นคนละ
เส้นทางกับวิทยฐานะครู เพราะงานบริหารควรจ่ายค่าตอบแทนแบบนักบริหาร 

นอกจากระยะเวลาการสอนแล้ว ระบบการปฏิรูปพัฒนาครูครบวงจรแบบใหม่นี้ จะ
ให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตามความต้องการของตนเอง หรือครูสามารถ Shopping หลักสูตร
การอบรมด้วยตนเองตามความเหมาะสมในการเลื่อนวิทยฐานะของตนเอง โดยจะผ่านการรับรอง
ของส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะเป็นหลักในการด าเนินการเรื่องนี้ ซึ่ง
อาจจะแจกเป็นคูปองพัฒนาครูให้รายละ 10,000 บาทต่อปี เพื่อน าไปใช้จ่ายเป็นค่าอบรมพัฒนา 
รวมทั้งค่าเดินทางต่าง ๆ ด้วยตนเอง 



วิธีการเช่นนี้จะท าให้กระจายลงไปในระดับพ้ืนที่ และจะมีเงินเหลือน าไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนทุกระดับ โดยเฉพาะโรงเรียน ICU ได้เป็นจ านวนมาก และหากมี
เงินเหลือมากขึ้น ปีต่อไปอาจจะเพ่ิมคูปองพัฒนาครูมากกว่า 10,000 บาท แต่จะไม่มีระบบ
การ Transfer โควตาอบรมของตนเองไปให้ครูคนอื่น 

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นระบบการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของประเทศในการ "ปฏิรูป
การพัฒนาครูครบวงจร" อย่างแท้จริง 

 

รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" มอบนโยบายโรงเรียนคุณธรรม 
ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ประเด็นท่ีจะมาขอความอนุเคราะห์ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาได้รับทราบและช่วยกรุณาให้งานเดินหน้า 2 เรื่อง คือ 
- การปรับกรอบการท างานใหม่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) :  ให้มี

ศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาคเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ซึ่งต้องท าหน้าที่เป็นศึกษาธิการจังหวัดและเป็นเลขานุการ กศจ. 
ด้วยนั้น ท าให้การท างานที่ผ่านมายังไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะมีภาระงานจ านวนมาก หลาย
จังหวัดต้องจัดประชุม กศจ.ในวันหยุดราชการ  ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน จะประชุม
พิจารณาในเรื่องนี้โดยเร็ว และคาดว่าหากมีความจ าเป็นอาจจะต้องใช้มาตรา 44 เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

- โรงเรียนคุณธรรม : จากการที่ได้เดินทางไปพบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาต่าง ๆ 
ในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ ท าให้เห็นว่าทุกโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมอยู่
แล้ว เพราะถือเป็นวาระส าคัญของชาติอันดับแรกที่จะน าพาความเช่ือมั่นศรัทธาต่ออนาคตของ
ประเทศชาติ โดยให้ความส าคัญในเรื่องการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน 
ช่วยกรุณาให้งานนี้เดินหน้า ซึ่งขณะนี้ได้ก าหนด "กรอบแนวคิดที่ส าคัญของโรงเรียนคุณธรรม 5 
ด้าน" ที่มีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติ และถือเป็นการสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ ดังนี ้

 ความพอเพียง: ด ารงชีวิตด้วยความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักความ
พอดีพอเหมาะ และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย 



 ความกตัญญู: เป็นพื้นฐานด้านคุณธรรมของทุกคน และเป็นสัญลักษณ์ของ
คนดี เราจึงต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนพระในบ้าน และ
กตัญญูต่อครูอาจารย์ซึ่งเปรียบเสมือนพระที่โรงเรียน 

 ความซ่ือสัตย์สุจริตสร้างชาติ:  ความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานส าคัญในการ
ด ารงชีวิต ไม่มีไม่ได้ อีกทั้งการซื่อสัตย์คือการไม่สร้างภาพ ไม่เล่นละครหรือ
สวมหัวโขน แต่ค าพูดหรือการกระท าทุกอย่างควรมาจากใจ 

 ความรับผิดชอบ: ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการเจริญ
สัมมาชีพต่อไปในวันข้างหน้า ขอให้ยึดมั่นกฎกติกาในการท างานอย่างเสมอ
ต้นเสมอปลาย คงเส้นคงวาในความดี ปากตรงกับใจ และอย่าหลงลืมตัว 

 คุณธรรมจริยธรรม: การยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องส าคัญ และต้อง
ด ารงตนให้เป็นแบบอย่างของสังคม 

นอกจากนี้ ได้ก าหนด "ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 7 ข้อ" ดังนี ้

 มีอุดมการณ์คุณธรรม ต่อการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 

 มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันท้ังโรงเรียน 

 มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง ความกตัญญู 
ความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และเสียสละในโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 

 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 

 มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องใน
โรงเรียน 

 มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรม และบูรณาการร่วมกันไว้ในช้ันเรียน 

 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
อย่างไรก็ตาม กรอบแนวคิดและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม อาจจะมีการปรับเปลี่ยน

หรือเพ่ิมเติมถ้อยค าบางส่วนให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะได้แจ้งผ่าน
ทาง กศจ.ทุกจังหวัด ได้ร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป 


