
รายงานการอบรม 

เร่ือง “การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก”   

 5 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ  
=============== 

 ขา้พเจา้นายวฒิุนนท ์วมิลศิลป์ ต าแหน่งครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ ไดรั้บมอบหมายจาก  

นายพิริยะ อุทโท ผูอ้  านวยการโรงเรียน ใหเ้ป็นตวัแทนเขา้ร่วมการอบรมการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การปฏิรูป

คุณภาพการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  จึงขอสรุปการเขา้ร่วมอบรมในคร้ังน้ี 

พอสังเขปดงัน้ี 

 ประธานเปิดการอบรมคร้ังน้ีคือ ดอกเตอร์ ปัญญา แกว้กียรู  กล่าวถึงทิศทางการพฒันาคุณภาพการ

มธัยมศึกษายคุใหม่วา่ จะตอ้งพลิกระบบการจดัการการศึกษาจากหนา้มือเป็นหลงัมือ นัน่คือการพลิก 

1) คุณภาพผูเ้รียน  ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล 2) ระบบการเรียนรู้ การ

จดัการเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล ใชภ้าษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้ 3) ระบบบริหาร

จดัการ โรงเรียนบริหารจดัการไดคุ้ณภาพ ระดบัมาตรฐานสากล และ 4) พลิกแหล่งเรียนรู้ใหมี้คุณภาพเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ อยา่งมีประสิทธิภาพ ทัว่ถึง และคุม้ค่า  ซ่ึงทุกคนจะตอ้งช่วยกนัพฒันาคุณภาพ 

 นายวทิยา บริบูรณ์ทรัพย ์นายกสมาคมผูบ้ริหารการมธัยมศึกษาแห่งประเทศไทย ไดร่้วมบรรยาย 

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจะตอ้งเตรียมคน  สมาคม EIS แห่งประเทศไทย ส่งเสริมการเรียนการสอนโดย

ใชภ้าษาองักฤษ เรามีความกา้วหนา้พอสมควร ต่อไปอาจมีวชิาท่ีสอนหลายวชิาก็ได ้ การรวมตวัของ

ประชาคมอาเซียนจุดมุ่งหมายก็เพื่อ อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข การพฒันาประเทศแต่ละประเทศแตกต่างกนั 

มีรวย - จน  ภาษาแตกต่างกนั แมแ้ต่ประเทศเดียวกนัยงัพดูหลายภาษา  ในการรวมกนัของอาเซียนจะส่งเสริม

ความร่วมมือ 3 ดา้น คือ การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ  ดงันั้นจึงตอ้งเตรียมคนเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ภาษาองักฤษเป็นส่ิงแรก ซ่ึง EIS เดินมาถูกทางแลว้   เร่ืองของวฒันธรรมและสังคม  ภาษาเพื่อนบา้น 

เด็กไทยตอ้งเรียนรู้  การปฏิบติัตนอยา่งไรไม่เบียดเบียนและดูถูกกนั   

 นายศุภกร บวัสาย ผูจ้ดัการส านกัส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ไดก้ล่าวถึง 

การจดัการศึกษาจะตอ้งผลิตบุคลากรไปแข่งขนัเวทีนานาชาติ การจดัการศึกษามธัยมศึกษา ความสามารถใช้

ภาษาเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากระดบัมธัยมจะเป็นทางเลือกระหวา่งอาชีพ และอุดมศึกษาดงันั้นในอนาคตการ

จดัการศึกษาจึงเนน้ไปท่ีประเด็น  1)  ส่งเสริมการเขา้เรียนมธัยมศึกษาเตม็ท่ี  2)  การเรียนการสอนยกระดบั

ความสามารถแข่งขนัได ้มีทรัพยากรทั้งในและนอกหอ้งเรียน และไม่ลืมถ่ิน ยกระดบัการเรียนรู้ เอาการ

เรียนรู้เป็นท่ีตั้ง  3)  ภาษา เตรียมใหพ้ร้อม ลดอุปสรรคทางภาษา เราพดูไม่ได ้ฟังไม่ได ้เขากลบัพดูภาษาไทย



ได ้ 4)  ส่งเสริมยทุธศาสตร์ร่วมกนัของสถานศึกษาและภาคธุรกิจ นกัเรียนจะไดมี้โอกาสใชเ้คร่ืองมือใน

โรงงาน ท าวจิยักบัภาคอุตสาหกรรม ท่ีเรียกวา่ ยวุวจิยั ซ่ึง สกว. ใหก้ารสนบัสนุน  และ 5)  การเรียนการสอน

จะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างกนัของเด็ก รองเทา้ขนาดเดียวไม่น่าจะใชไ้ดก้บันกัเรียนทุกคน เราตอ้งดูแล

แยกกนั ผา้ผนืหน่ึงจะตดัอยา่งไร นกัเรียนปฏิบติัแลว้ ครูดูจะบอกเขาอยา่งไร ครูจะตอ้งอ่านเด็กใหข้าดเติม

เตม็เขา ถา้เราท าไดเ้ด็กเราจะไม่แพเ้ด็กอาเซียน  และประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประเด็นคือค าถามท่ีวา่ถา้อาเซียน

รวมกนัเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ใครจะเป็นผูท่ี้สร้างความตระหนกัให้กบัประชาชน  ก็มีหน่วยงาน

ต่างๆเช่นกระทรวงพาณิชย ์กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง

สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดไดท่ี้ เวบ็ไซด ์Google ได ้

   ดอกเตอร์พจนาจ เสมอมิตร แห่งมหาวทิยาลยั UIDS  เป็นผูห้น่ึงท่ีมีบทบาทในการพฒันาครูท่ีสอน 

EIS มาอยา่งต่อเน่ือง ส่วนมากโรงเรียนท่ีเปิดสอนหอ้งเรียน EIS จะเป็นเครือข่าย ร่วมกบัทีมของ ดร. พจนาจ  

ในการพฒันาครู  ได ้Video Conference มายงัคณะผูอ้บรมประมาณ 5 นาที ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงโลก 

ซ่ึงปัจจุบนัเร่ืองของคอมพิวเตอร์ท าให้วถีิชีวติเราเปล่ียนไป ในยคุหน่ึง ประเทศองักฤษ ถือเป็นประเทศท่ี

เจริญสุดขีด  ยคุปัจจุบนั อเมริกาถือเป็นประเทศท่ีเจริญสุดขีด ในโลกอนาคตจะไม่มีใครหยดุย ั้งจีนได ้

ประมาณ 5-10 ปีจะเทียบเท่าอเมริกา  จีนจึงเป็นประเทศท่ีน่าเรียนรู้หลายอยา่ง  และกล่าวถึงมหาวทิยาลยั 

UIDS  เป็นมหาวทิยาลยัเนน้นวตักรรม  จาก Original Knowledge  ไปสู่การประดิษฐคิ์ดคน้ เกิดนวตักรรม

น าไปใชป้ระโยชน์ได ้  และท่านยงัใหก้ าลงัใจโรงเรียนท่ีเปิดหอ้งเรียน EIS  ผูบ้ริหารตอ้งเปิดใจส่งเสริมเด็ก

ไดเ้รียนภาษาองักฤษ  นกัเรียนมีงานท าได ้เศรษฐกิจและสังคมก็ดีข้ึน  การท าห้องเรียน EIS  ไม่ใช่เพื่อ

หนา้ตาของใคร ไม่ใช่เพื่อ…เราคงตอ้งช่วยกนั  วนัหน่ึงอาจเห็นดอกบวับานลอยเหนือน ้าสักดอก  สักกลุ่ม   

 ภาคบ่าย  การน าเสนอของศูนยเ์ครือข่ายต่าง ๆ ทุกภาค  ขอยกตวัอยา่งบางศูนย ์เช่นศูนยม์าบตะพุด 

เปิด 2 หอ้ง พร้อมจะเปิดทุกหอ้ง ก่อนหนา้นั้นไม่ไดเ้ตรียมคน เด็กไม่สามารถใชภ้าษา E ได ้จึงไม่สามารถ

ท างานในอุตสาหกรรมบา้นตวัเองได ้  เป้าหมายต่อไปคือ คนมาบตะพุดท างานในมาบตะพุด  โดยเตรีม

ความพร้อมคน ทศันคติสามารถสอนได ้เปล่ียนวธีิคิดของครู สร้างพลงัท่ีจะขบัเคล่ือนไปสู่อาเซียน   

ศูนยปิ์ยมหาราชาลยั  ท าอยา่งไรเด็กดอ้ยโอกาสจึงมาศึกษาภาษาองักฤษบา้ง เปิดหอ้งท่ีเก็บเงิน กบัไม่เก็บเงิน  

ส่วนครูก็ตอ้งหาเงินใหเ้ขาเรียนกบัUIDS    หอ้งเรียน EIS  ผูบ้ริหารตอ้ง get  ลงมือเปิด ลุย  เป็นแบบอยา่งได ้ 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ได ้ ส่วนศูนยอ่ื์นๆ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั การส่งเสริมพฒันาครู การใหข้วญัก าลงัใจครู

ท่ีหลากหลาย เป็นเงิน เป็นคอมพิวเตอร์  ไปทศันศึกษาต่างประเทศ เป็นตน้  

 



 

 ผูอ้  านวยการสุรพงศ ์งามสม ไดก้ล่าวสรุป 1)  การปฏิรูปหลกัสูตร ปฏิรูปการเรียนการสอน ปฏิรูป

ส่ือใหม่ น่ีคือ ปฏิรูปคุณภาพผูเ้รียน  2)  การเตรียมความพร้อมและพฒันาเครือข่ายฯ ตลอดจนเช่ือมโยง

เครือข่ายต่างประเทศ โดยเฉพาะเครือข่ายมหาวทิยาลยัในรัฐเทก็ซสั อเมริกา เพื่อร่วมกนัพฒันาผูบ้ริหาร ครู 

หลกัสูตรและสถานศึกษา  3)  เห็นชอบให ้สพฐ. สนบัสนุนงบประมาณปี 2554 โดยเร่งด่วน เพื่อการพฒันา

ความพร้อมครูและผูบ้ริหารแกนน ารูปแบบ EIS ร่วมกบัสมาคม EIS แห่งประเทศไทย 

 


