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ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย 

การจัดการศกึษาของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาตั้งแตส่มัยโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ดว้ย

ความเช่ือที่ว่าการศกึษาจะช่วยก าหนดทิศทางของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยใหม้ีความพร้อมที่จะเป็นก าลัง

ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศให้เจรญิก้าวหน้า ส าหรับความเป็นมาและระบบการจัดการศกึษาของ

ไทยนั้นมปีระวัติที่น่าสนใจดังนี้ 

1. การศึกษาของไทยสมัยโบราณ (พ.ศ.1781 - พ.ศ. 2411)  

  การศกึษาสมัยนี้เป็นการศกึษาแบบสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มมีาแตเ่ดิม จ าเป็นที่คนไทยใน

สมัยนั้นตอ้งขวนขวายหาความรูจ้ากผู้รูใ้นชุมชนต่างๆ ซึ่งการศึกษาในสมัยนีม้ีบ้านและวัดเป็นศูนย์กลาง

ของการศึกษา เช่น บ้านเป็นสถานที่อบรมกล่อมเกลาจติใจของสมาชิกภายในบ้าน โดยมีพ่อและแม่ท า

หนา้ที่ในการถ่ายทอดอาชีพและอบรมลูกๆ สว่นวังเป็นสถานที่รวมเอานักปราชญ์สาขาต่างๆ มาเป็น    

ขุนนางรับใช้เบื้องพระยุคลบาท โดยเฉพาะงานช่างศิลปหัตถกรรมเพื่อสรา้งพระราชวังและประกอบ  

พระราชพิธีต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถ่ายทอดความรูต้่าง ๆ จากคนรุน่หนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ส่วนวัดเป็น

สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนพระจะท าหนา้ที่ในการอบรมสั่งสอนธรรมะแก่

พุทธศาสนกิชน โดยเฉพาะผูช้ายไทยมีโอกาสได้ศกึษาธรรมะและบวชเรียน ในสังคมไทยจึงนิยมให้ผู้ชาย

บวชเรยีนก่อนแต่งงานท าให้มคีุณธรรมและจิตใจมั่นคงสามารถครองเรอืนได้อย่างมีความสุข 

นอกจากนีผู้ท้ี่มาบวชเรยีนมาแสวงหาความรูเ้รื่องธรรมะในวัดแล้ว ยังสามารถแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด

ความรูใ้นด้านศิลปวิทยาการตา่ง ๆ ที่เคยได้อบรมจากครอบครัวมา จะเห็นได้ว่าสถาบันทั้งสามนี้ลว้น

แตม่ี บทบาทในการศกึษาอบรมส าหรับคนไทยในสมัยนั้น ในการถ่ายทอดจากคนรุน่หนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น

หนึ่ง นอกจากนีใ้นชุมชนต่าง ๆ ก็มีภูมิปัญญามากมายซึ่งมีปราชญ์แตล่ะสาขาวิชา เช่น ด้านการ

ก่อสร้าง หัตถกรรม ศลิปกรรม ประตมิากรรม และแพทย์แผนโบราณเป็นต้น สว่นพระมหากษัตรยิ์     

ในสมัยนีม้ีพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ตอ่การจัดการศกึษาในสมัยนั้นและมีอทิธิพลต่อมา 

กล่าวคือ พอ่ขุนรามค าแหงมหาราชและพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระเจา้ลิไท) ซึ่งพระราชกรณียกิจที่

ส าคัญ เช่น การประดษิฐ์อักษรไทยขึ้นครัง้แรก โดยทรงดัดแปลงมาจากตัวหนังสือขอมและมอญ อัน

เป็นรากฐานด้านอักษรศาสตร์จนน ามาสู่การพัฒนาปรับปรุงเป็นอักษรไทยในปัจจุบัน ศิลาจารึกหลักที่ 

1 จงึเป็นศิลาจารึกที่จารึกเป็นอักษรไทยใหค้วามรูเ้กี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสุโขทัยในด้าน

ประวัติศาสตร์สว่นการบ ารุงพุทธศาสนาในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1 ( พระเจา้ลิไท) ท าให้

พระพุทธศาสนาเจริญรุง่เรอืงมากในสมัยนี ้ดว้ยเหตุผลที่วา่พระองค์ทรงสละราชย์สมบัติออกบวชเป็น



พระภิกษุช่ัวระยะหนึ่ง นับเป็นแบบอย่างของการบวชเรียนในสมัยต่อมา การที่พระองค์ทรงจัดระเบียบ

การปกครองคณะสงฆ์โดยก าหนดให้การปกครองสงฆอ์อกเป็นสองคณะ กล่าวคือ คณะอรัญวาสีและ

คณะคามวาสี และการที่พระองค์ทรงพระนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วง ซึ่งเป็นหนังสอืเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาที่มุง่เน้นการสอนศลีธรรมให้ราษฎรประพฤติแตส่ิ่งที่ดงีามละเว้นความช่ัว ผู้ประพฤติดี

จะได้ขึ้นสวรรคผ์ูป้ระพฤติช่ัวจะต้องตกนรก ซึ่งพระองค์ทรงบรรยายไว้อันนา่สะพรงึกลัวนับเป็น 

วรรณคดีรอ้ยแก้วที่มีความส าคัญที่สุดในสมัยสุโขทัย โดยกล่าวถึงโลกมนุษย์ สวรรค์และนรกเป็น

วรรณคดีที่ได้รับการกล่าวอา้งถึงในวรรณกรรมต่างๆ และเป็น วรรณคดีที่มคีวามส าคัญต่อค าสอนใน

พุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้  

1.1 การศกึษาในสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1781 พ.ศ. 1921) มีลักษณะการจัดการศกึษาดังนี้        

1. รูปแบบการจัดการศกึษา แบ่งออกเป็น 2 ฝาุย                                                                                      

เนื่องจากอาณาจักรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หน่ึงเป็นการจัดการศกึษาส าหรับผู้ชายที่

เป็นทหาร เชน่ มวย กระบี่ กระบองและอาวุธต่างๆ ตลอดจนวธิีการบังคับม้า ช้าง ต าราพิชัยยุทธ์ซึ่ง

เป็นวิชาช้ันสูงของผู้ที่จะเป็นแมท่ัพนายกอง  ในด้านของพลเรอืน เป็นการจัดการศึกษาให้แก่พลเรือน

ผูช้ายเรียนคัมภรี์ไตรเวทโหราศาสตร์ เวชกรรม ฯลฯ ส่วนพลเรือนผู้หญิงให้เรยีนวิชาช่างสตร ีการปัก 

การย้อม การเย็บ การถักทอ นอกจากนั้นมกีารอบรมบ่มนิสัย กิรยิามารยาท การท าอาหารการกินเพื่อ

เตรียมตัวเป็นแมบ่้านแมเ่รือนที่ดีต่อไป และส่วนที่สองคือฝาุยศาสนาจักร เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนาการจัดการศึกษาในสมัยสุโขทัย จงึเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นพระพุทธศาสนาและ

ศลิปศาสตร์ สมัยนี้พอ่ขุนรามค าแหงได้น าช่างชาวจีนเข้ามาเผยแพร่การท าถ้วยชามสังคโลกให้แก่คน

ไทย และหลังจากที่ทรงคิดประดษิฐ์อักษรไทยแล้วงานด้านอักษรศาสตร์เจริญขึน้ มีการสอนภาษาไทย

ในพระบรมมหาราชวัง มีวรรณคดีที่ส าคัญ คือ หนังสือไตรภูมิพระร่วงและต ารับท้าวศรจีุฬาลักษณ์   

2. สถานศกึษา ส าหรับสถานศกึษาในสมัยนี ้ประกอบด้วย  

   - บ้าน เป็นสถาบันสังคมพื้นฐานที่ชว่ยท าหนา้ที่ในการถ่ายทอดความรูด้้านอาชีพตาม     

บรรพบุรุษ เช่น การก่อสร้างบ้านเรือน ศลิปะการปูองกันตัวส าหรับลูกผู้ชาย และการบ้านการเรอืน  

เชน่ การจบีพลู การท าอาหารและการทอผ้าส าหรับลูกผู้หญิง เป็นต้น   

  - ส านักสงฆ์ เป็นสถานศกึษาที่ส าคัญของราษฎรทั่วไป ท าหน้าที่ขัดเกลาจติใจ และแสวงหา

ธรรมะตา่งๆ  



  - ส านักราชบัณฑติ เป็นบ้านของบุคคลที่ประชาชนยกย่องว่ามีความรูสู้ง บางคนก็เป็นขุนนางมี

ยศถาบรรดาศักดิ์ บางคนก็เคยบวชเรยีนแล้วจงึมคีวามรู ้แตกฉานในแขนงตา่งๆ  

  - พระราชส านัก เป็นสถานศกึษาของพระราชวงศแ์ละบุตรหลานของขุนนางในราชส านักมี

พราหมณ์หรอืราชบัณฑติเป็นครูสอน  

  3. วิชาที่สอน ไม่ได้ก าหนดตายตัว พอแบ่งออกได้ดังนี้  

.  - วิชาความรูส้ามัญ สันนิษฐานว่าในช่วงต้นสุโขทัยใช้ภาษาบาลี และสันสกฤตในการศึกษา 

ต่อมาในสมัยหลังจากที่พ่อขุนรามค าแหงได้ทรงประดษิฐ์อักษรไทยขึ้นใชเ้มื่อ พ.ศ. 1826 จงึมกีารเรียน

ภาษาไทยกัน  

  - วิชาชีพ เรยีนกันตามแบบอย่างบรรพบุรุษ ตระกูลใดมีความช านาญด้านใดลูกหลานจะมี

ความถนัดและประกอบอาชีพตามแบบอย่างกันมา เช่น ตระกูลใดเป็นแพทย์ก็จะสอนบุตรหลานให้เป็น

แพทย์                                                                                                                       

- วิชาจรยิศึกษา สอนให้เคารพนับถือบรรพบุรุษ การรูจ้ักกตัญญูรู้คุณการรักษา

ขนบธรรมเนยีมประเพณีดั้งเดิม และการรูจ้ักท าบุญใหท้าน ถือศีลในระหว่างเข้าพรรษา เป็นต้น   

  - วิชาศลิปะปูองกันตัว เป็นการสอนให้รูจ้ักการใชอ้าวุธ การบังคับสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะในการ

ออกศึกและต าราพิชัยยุทธ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.2 การศกึษาในสมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893 - พ.ศ. 2310)  

กรุงศรอียุธยาซึ่งเป็นราชธานีอันยาวนาน 417 ปี ซึ่งมีความเจรญิทั้งทางดา้นการเมอืง 

เศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับเกิดจากมีชนชาติตา่ง ๆ ในเอเชียเข้ามาติดตอ่ค้าขาย

และเข้ามาเพื่อตั้งหลักแหล่งหากินในดินแดนไทย เชน่ จีน มอญ ญวน เขมร อินเดียและอาหรับ และ

ตั้งแตร่ัชสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 ชาติตะวันตกได้เริ่มเข้ามาติดตอ่ค้าขาย เชน่ ชาติโปรตุเกสเข้ามาเป็น

ชาติแรก และมีชนชาติอื่น ๆ ตดิตามมา เช่น ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นต้น มีผลใหก้ารศกึษาไทยมี

ความเจรญิขึ้น โดยเฉพาะใน รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   

 

ลักษณะการจัดการศกึษาสมัยกรุงศรีอยุธยา มดีังนี้  

.  1. รูปแบบการจัดการศกึษา มดีังนี้  

   - การศกึษาวิชาสามัญ เน้นการอา่น เขียน เรียนเลข อันเป็นวิชาพืน้ฐานส าหรับการ

ประกอบสัมมาอาชีพของคนไทย พระโหราธิบดีได้แตง่แบบเรียนภาษาไทย ชื่อ จนิดามณี ถวายสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชซึ่งใช้เป็นแบบเรียนสืบมาเป็นเวลานาน  

   - การศกึษาทางดา้นศาสนา วัดยังมบีทบาทมากในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 

พระองค์ทรงส่งเสริมพุทธศาสนาโดยทรงวางกฎเกณฑไ์ว้วา่ประชาชนคนใดไม่เคยบวชเรยีนเขียนอ่านมา

ก่อน จะไม่ทรงแตง่ตัง้ให้เป็นข้าราชการและในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา มนีักสอน

ศาสนาหรอืมิชชันนารีได้จัดตัง้โรงเรียนสอนหนังสือและวชิาอื่น ๆ ขึ้นเรยีกโรงเรียนมิชชันนารีนีว้่า 

โรงเรียนสามเณร เพื่อชักจูงให้ชาวไทยหันไปนับถือศาสนาครสิต์  

   - การศกึษาทางดา้นภาษาศาสตร์และวรรณคด ีปรากฏว่ามีการสอนทั้งภาษาไทยบาลี 

สันสกฤต ฝร่ังเศส เขมร พมา่ มอญ และภาษาจนี ในรัชสมัยสมเด็จ พระนารายณ์มหาราชมีวรรณคดี

หลายเล่ม เชน่ เสอืโคค าฉันท์ สมุทรโฆษค าฉันท์ อนิรุทธ์ค าฉันท์ และก าสรวลศรปีราชญ์ เป็นต้น   

   - การศกึษาของผู้หญิง มีการเรียนวิชาชีพ การเรือนการครัว ทอผา้ ตลอดจน

กิริยามารยาท เพื่อปูองกันไม่ใหเ้ขียนเพลงยาวโต้ตอบกับผูช้าย แตผู่ห้ญิงที่อยู่ใน ราชตระกูลเริ่มเรยีน

ภาษาไทยตลอดทั้งการประพันธ์ด้วย ในสมัยนีโ้ปรตุเกสเป็นชาติแรกที่น าวิธีการท าขนมหวานที่ใชไ้ข่มา

เป็นส่วนผสม เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง มาเผยแพร่จนขนมเหลา่นีเ้ป็นเอกลักษณ์ขนมหวานของไทยใน

ปัจจุบัน  

 



   - การศกึษาวิชาการด้านทหาร มีการจัดระเบียบการปกครองในแผ่นดนิ  สมเด็จพระ

บรมไตรโลกนาถทรงแยกราชการฝุายทหารและฝาุยพลเรือนออกจากกัน หัวหน้าฝาุยทหารเรียกว่า  

สมุหกลาโหม ฝาุยพลเรือนเรียกว่า สมุหนายก ในรัชสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงจัดวางระเบียบ

ทางดา้นการทหาร มีการท าบัญช ีคอื การเกณฑค์นเข้ารับราชการทหาร ผู้ชายอายุตั้งแต ่ 13 ปีขึ้นไปถึง 

60 ปี เรยีกว่าไพร่หลวง เช่ือวา่ต้องมีการศกึษาวิชาการทหาร เป็นการศกึษาด้านพลศึกษาส าหรับผู้ชาย 

ฝกึระเบียบวินัยเพื่อฝึกอบรมให้เป็นก าลังส าคัญของชาติ  

   2. สถานศกึษา ในสมัยกรุงศรีอยุธยานีย้ังคงเหมอืนกับสมัยสุโขทัยที่ตา่งออกไป คอื มี

โรงเรียนมิชชันนารี เป็นโรงเรียนที่ชาวตะวันตกได้เข้ามาสร้างเพื่อเผยแพร่ศาสนาและขณะเดียวกันก็

สอนวิชาสามัญด้วย  

3. เนือ้หาวิชาที่สอน มีสอนทั้งวิชาชีพและวิชาสามัญ กล่าวคอื   

  - วิชาสามัญ มกีารเรียนวิชาการอา่น เขียน เลข ใช้แบบเรียนภาษาไทยจินดามณี  

- วิชาชีพเรียนรู้กันในวงศ์ตระกูล ส าหรับเด็กผู้ชายได้เรียนวิชาวาดเขียน แกะสลัก และ 

ช่างฝีมอืต่าง ๆ ที่พระสงฆ์เป็นผู้สอนให ้สว่นเด็กผูห้ญิงเรียนรู้การบ้านการเรอืนจากพ่อแม่ สมัยต่อมา

หลังชาติตะวันตกเข้ามาแล้วมกีารเรียนวิชาชีพช้ันสูงด้วย เชน่ ดาราศาสตร์ การท าน้ าประปา การท าปืน 

การพาณิชย์ แพทยศาสตร์ ต ารายา การก่อสร้าง ต าราอาหาร เป็นต้น   

   - ด้านอักษรศาสตร์ มีการศกึษาด้านอักษรศาสตร์ มีวรรณคดีหลายเล่มที่เกิดขึ้น เช่น 

สมุทรโฆษ ค าฉันท์ และก าสรวลศรปีราชญ์ เป็นต้น อีกทั้งมีการสอนภาษาไทย บาลี สันสกฤต ฝร่ังเศส 

เขมร พมา่ มอญ และจนี  

   - วิชาจรยิศึกษา เน้นการศกึษาด้านพระพุทธศาสนามากขึ้น เชน่ในสมัยพระเจา้อยู่หัว

บรมโกศ ทรงกวดขันในเรื่องการศกึษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาก มีการก าหนดให้ผู้ชายที่เข้า

รับราชการทุกคนจะต้องเคยบวชเรยีนมาแล้ว เกิดประเพณีการอุปสมบทเมื่ออายุครบ 20 ปี นอกจากนี้

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ทรงใหเ้สรีภาพไม่กีดกันศาสนา ทรงอุปถัมภพ์วกสอนศาสนา เพราะทรง

เห็นว่าศาสนาทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็นคนดี 

- วิชาพลศึกษายังคงเหมอืนสมัยสุโขทัย  

  

 



1.3 การศกึษาในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนตน้ (พ.ศ. 2311 พ.ศ. 2411)  

  การศกึษาในสมัยนีเ้ชน่เดียวกับสมัยอยุธยา บ้านและวัดยังคงมีบทบาทเหมอืนเดิม การจัดการ

ศกึษาใน  ช่วงนี ้มดีังนี้  

   (1) สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นระยะเก็บรวบรวมสรรพต าราจากแหล่งต่าง ๆ ที่รอดพ้น

จากการท าลายของพม่า เน้นการท านุบ ารุงต าราทางศาสนา ศลิปะและวรรณคดี   

   (2) สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ทรงฟื้นฟูการศึกษาด้านอักษร

ศาสตร์ วรรณคดี มีการแตง่รามเกียรตไิด้เค้าโครงเรื่องมาจากอินเดียเรื่อง รามายณะ ศลิปะ กฎหมาย 

เชน่ กฎหมายตรา3ดวง และหลักธรรมทางศาสนา มีการสังคายนาพระไตรปิฎก   

           (3) สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เริ่มมชีาวยุโรปเช่น ชาติโปรตุเกสเข้า

มาติดตอ่ทางการคา้กับไทยใหม ่หลังจากเลิกราไปเมื่อประมาณปลายสมัยอยุธยา และชาติอื่น ๆ ตาม

เข้ามาอีกมากมาย เชน่ อังกฤษ ฝรั่งเศส ฮอลันดา เป็นต้น เนื่องจากยุโรปมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมท า

ให้เปลี่ยนระบบการผลิตจากการใชม้อืมาใช้เครื่องจักร พลังงานจากไอน้ าสามารถผลิตสนิค้าได้มากขึ้น

จงึตอ้งหาแหลง่ระบายสินค้า ในสมัยนี้ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งวิชาสามัญ โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ 

จรยิศาสตร์ มีการตัง้โรงทานหลวงขึน้ในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ใหก้ารศกึษา   

   (4) สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว ทรงส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาเป็น

พิเศษ มีการจารึกวิชาความรูส้ามัญและวชิาชีพลงในแผ่นศิลาประดับไว้ตามระเบียงวัดพระเชตุพนจนมี

ผูก้ล่าวว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย มีการใชห้นังสือไทยชื่อ ประถม ก กา และประถมมาลา 

นับเป็นแบบเรียนเล่มที่ 2 และ 3 ต่อจากจินดามณีของพระโหราธิบดี ต่อมานายแพทย์ ด ีบี บรัดเลย์ได้

น ากิจการแพทย์สมัยใหม ่เช่น การผ่าตัดเข้ามารักษาคนไข้และการตัง้โรงพิมพ์หนังสือไทยเป็นครั้งแรก

ในปีพ.ศ. 2379 โดยรับจา้งพิมพ์เอกสารทางราชการเรื่องห้ามสูบฝิ่น จ านวน 9,000 ฉบับ เมื่อปีพ.ศ. 

2382  

    

 

 

 

 



                   (5) สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ในสมัยนี้ชาวยุโรป และอเมริกันเริ่มเข้า

มาติดตอ่ค้าขายและสอนศาสนา มีการน าวิทยาการสมัยใหม ่ๆ เข้ามาปรับใช้ในเมืองไทยเพิ่มขึ้น และ

พระองค์ทรงเห็นความส าคัญของการศกึษาจงึทรงจา้งนางแอนนา เอช เลียวโนเวนส์ มาสอนสมเด็จ

พระเจา้ลูกยาเธอ เมื่อ พ.ศ. 2405 จนรอบรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างด ีลักษณะการจัดการศกึษาเป็น

แบบเดิมทั้งวัดและบ้าน ในส่วนวิชาชีพและวิชาสามัญ มอีักษรศาสตร์ ธรรมชาติวทิยาหรือวทิยาศาสตร์

การศกึษาของไทยสมัยโบราณ (พ.ศ. 1780 - พ.ศ. 2411 ) ยังเน้นการจัดการศกึษาที่วัดและบ้าน โดยมี

หลักสูตรเกี่ยวกับการอา่นและเขียนภาษาไทยทั้งในด้านโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน โหราศาสตร์ และไสย

ศาสตร์จากอาศัยคัมภรี์ทางพระพุทธศาสนา มาจนกระทั่งในสมัยพระนารายณ์มหาราชเริ่มใชห้นังสือ

จนิดามณีเล่มแรก ต่อมามีประถม ก กา และประถมมาลา สว่นครูผูส้อนได้แก่ พระภกิษุ นักปราชญ์

ราชบัณฑติ พอ่แม ่ช่างวิชาชีพตา่งๆ ส าหรับการวัดผลไม่มแีบบแผนแตม่ักจะเนน้ความจ าและ

ความสามารถในการประกอบอาชีพจงึจะได้รับการยกย่องและได้รับราชการ   

 

 2. การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 พ.ศ. 2475)  

 มุง่ให้คนเข้ารับราชการและมีความรูท้ัดเทียมฝรั่ง (แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ) 

  2.1 การศกึษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว                                            

 หลังจากที่พระองค์ได้ครองราชย์แล้ว ก็ได้ทรงปรับปรุงประเทศให้เจรญิรุ่งเรอืงในทุกๆ ดา้น ทั้ง

ในด้านการปกครอง การศาล การคมนาคมและสาธารณสุข เป็นต้น โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้น

พระองค์ได้ทรงตระหนัก เพื่อปรับปรุงคนในประเทศให้มีความรูค้วามสามารถจะช่วยให ้ประเทศชาติมี

ความเจรญิก้าวหน้าในทุกๆ ดา้น ดังพระราชด ารัสที่วา่ “ วิชาหนังสือเป็นวิชาที่นา่นับถือและเป็นที่นา่

สรรเสริญมาแตโ่บราณว่า เป็นวิชาอย่างประเสริฐซึ่งผู้ยิ่งใหญ่นับแต ่พระมหากษัตรยิ์เป็นต้นมา 

ตลอดจนราษฎรพลเมืองสมควรและจ าเป็นจะต้องรู้เพราะเป็นวิชาที่อาจท าให้การทั้งปวงส าเร็จในทุกสิ่ง

ทุกอย่าง” (ประไพ เอกอุ่น. 2542 : 83 - 84) การที่พระองค์ทรงเห็นความส าคัญของการศกึษา จึงได้มี

การจัดการศกึษาอย่างมรีะเบียบแบบแผน (Formal education) มีโครงการศึกษาชาติ มีโรงเรยีนเกิดขึ้น

ในวังและในวัด มกีารก าหนดวิชาทีเรยีน มกีารเรียนการสอบไล่ และมีทุนเล่าเรียนหลวงให้ไปศกึษาวิชา 

ณ ตา่งประเทศ ซึ่งปัจจัยที่มผีลในการปฏิรูปการศกึษาในครั้งนีม้ีหลายปัจจัย เชน่  

    (1) แนวคิดและวิทยาการตา่งๆ ของชาติตะวันตก ซึ่งคณะมชิชันมารีได้น าวิทยาการเข้า

มาเผยแพร่ในด้านการแพทย์ การพิมพ์หนังสอืและระบบโรงเรียนของพวกสอนศาสนา ตั้งแตส่มัย



พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบเนื่องมาถึงในสมัย

นี ้เป็นเหตุให้ไทยต้องรับและปรับปรุงแนวคิดในการจัดการศึกษาขึน้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

ประเทศ  

    (2) ภัยจากการคุมคามของประเทศมหาอ านาจในต้นครสิต์ศตวรรษที่ 19หรอืปลาย

พุทธศตวรรษที่ 24 ลัทธิจักรพรรดินิยมก าลังแผ่ขยายมายังประเทศต่างๆ ในเอเชียซึ่งประเทศเพื่อนบ้าน 

เชน่ พมา่ ญวน เขมรและมลายูเป็นต้น ตา่งตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศมหาอ านาจ ส่วน

ประเทศไทยมีจุดออ่นทั้งในเรื่องความล้าหลัง ระบบการปกครองและการก าหนดเขตแดนที่ชัดเจน

พระองค์จงึทรงหว่งใยบ้านเมือง จึงด าเนนินโยบายต่างประเทศแบบประณีประนอมและเร่งปรับปรุง

ประเทศ โดยเน้นการ ศึกษาของชาติ  

    (3) ความตอ้งการบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถ เข้ามารับราชการเนื่องจากพระองค์

ทรงปรับปรุงและขยายงานในส่วนราชการตา่งๆ จงึจ าเป็นต้องจัดตัง้โรงเรียนเพื่อสอนคนให้เข้ามารับ

ราชการ  

   (4) โครงสรา้งของสังคมไทยได้มกีารเปลี่ยนแปลง โดยมีการเลิกทาสและมีการตดิต่อ

กับต่างประเทศมากขึ้น วัฒนธรรมแบบอย่างตะวันตกได้แพรห่ลายจึงจ าเป็นต้องการปรับปรุงการศกึษา 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศกึษาเพิ่มขึน้  

    (5) การที่พระองค์ได้เสด็จต่างประเทศทั้งในเอเชยีและยุโรป ท าให้ได้แนวความคิดเพื่อ

น ามาปฏิรูปการศกึษาและใช้เป็นแนวทางพัฒนาบ้านเมือง  

      - การจัดตัง้สถานศึกษาปี พ.ศ. 2414 จัดตัง้โรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง 

เพื่อฝึกคนใหเ้ข้ารับราชการ มีพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร) ในขณะนัน้เป็นหลวงสาร-

ประเสริฐเป็นอาจารย์ใหญ่ โดยมีการสอนหนังสือไทย การคิดเลข และขนบธรรมเนยีมราชการ 

นอกจากมีการจัดตัง้โรงเรียนหลวงส าหรับสอนภาษาอังกฤษในพระบรมมหาราชวัง เกิดจากแรงผลักดัน

ทางการเมอืงที่ส่งผลใหไ้ทยต้องเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้เจรจากับมหาอ านาจตะวันตก และมีการ

ส่งนักเรียนไทยไปศกึษาวิชาครูที่ประเทศอังกฤษปี พ.ศ. 2423 จัดตัง้โรงเรียนสุนันทาลัยใน

พระบรมมหาราชวังเป็นโรงเรียนสตรี ปี พ.ศ. 2424  ปรับปรุงโรงเรยีนพระต าหนักสวนกุหลาบให้เป็น

โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก ตอ่มาได้กลายเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในปี พ.ศ. 2453 และ        

ปี พ.ศ. 2459 ได้ตัง้เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2425 จัดตัง้โรงเรียนแผนที่ 

และในปี พ.ศ.2427 จัดตัง้โรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรขึ้นตามวัดในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง และ



แหง่แรก คือ โรงเรียนมหรรณพาราม ปี พ.ศ. 2432 ตั้งโรงเรียนแพทย์ขึน้ เรยีกว่า โรงเรียนแพทยากร 

ตั้งอยู่ที่รมิแม่น้ าหนา้โรงพยาบาลศิริราช ใชเ้ป็นที่สอนวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2435 จัดตัง้

โรงเรียนมูลศึกษาขึน้ในวัดทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมือง โดยประสงค์จะขยายการศกึษาเล่า

เรียนหนังสือไทยใหแ้พร่หลายเป็นแบบแผนยิ่งขึ้น และตั้งโรงเรียนฝกึหัดครูเป็นแห่งแรกที่ต าบลโรงเลีย้ง

เด็ก ตอ่มาย้ายไปอยู่ที่วัดเทพศิรนิทราวาส ปี พ.ศ. 2437 นักเรียนฝึกหัดครูชุดแรก 3 คนส าเร็จ

การศกึษาได้รับประกาศนยีบัตรเป็นครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ. 2449 ย้ายโรงเรยีน

ฝกึหัดครู ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดเทพศิรทิราวาส ไป รวมกับโรงเรียนฝกึหัดครูฝั่งตะวันตก (บ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา) ปรับปรุงหลักสูตรให้สูงขึ้นเป็น โรงเรียนฝกึหัดอาจารย์สอนหลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนที่

ส าเร็จมัธยมศกึษา ปี พ.ศ. 2456 ตั้งโรงเรียนฝกึหัดครูหญิงขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย  

      - การบริหารการศึกษาเมื่อจ านวนโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงาน

รับผิดชอบการศกึษาเป็นส่วนหน่ึงต่างหาก เช่น ปี พ.ศ. 2430 ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ต้ังกรมศึกษาธิการ

โดนโอนโรงเรยีนที่สังกัดกรมทหารมหาดเล็กมาทั้งหมด ให้กรมหมื่นด ารงราชานุภาพเป็นผู้บัญชาการ

อีกต าแหนง่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2432 รวมกรมศกึษาธิการเข้าไปอยู่ในบังคับบัญชาของกรมธรรมการ และ ปี

พ.ศ. 2435 ประกาศตัง้กระทรวงธรรมการ มีเจา้พระยาภาสกรวงศ ์(พร บุนนาค) เป็นเสนาบดี มีหน้าที่

ในการจัดการศึกษา การพยาบาล พิพิธภัณฑ์และศาสนา  

      - การจัดแบบเรียนหลักสูตรและการสอบไล่ปี พ.ศ. 2414 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

ฯ ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจาริยางกูร) เรียบเรียงแบบเรียนหลวงขึ้น 1 เล่ม ชุดมูลบรรพกิจ 

เพื่อใช้เป็นบทหลักสูตรวิชาช้ันตน้ปี พ.ศ. 2427 ก าหนดหลักสูตรช้ันประโยคหนึ่ง โดยอนุโลมตาม

แบบเรียนหลวงหกเล่ม นับเป็นปีแรกที่จัดใหม้ีการสอบไล่วชิาสามัญ และมีการก าหนดหลักสูตรช้ัน

ประโยคสอง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาสามัญศึกษา หมายถึง ความรูต้่าง ๆ ที่ตอ้งการใช้ส าหรับ

เสมียนในราชการพลเรือนตามกระทรวงต่าง ๆปี พ.ศ. 2431 กรมศึกษาธิการ จัดท าแบบเรียนเร็วใช้แทน

แบบเรียนหลวงชุดเดิม ผู้แต่งคือ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร (กรมพระยาด ารงราชานุภาพ) 1 ชุด ม ี3 เล่ม

ปี พ.ศ. 2433 ประกาศใชพ้ระราชบัญญัติวชิา พ.ศ. 2433 มีผลท าให้หลักสูตรภาษาไทยแบ่งออกเป็น 3 

ประโยค หลักสูตรภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 6 ช้ัน ปี พ.ศ. 2434 ได้แก้ไขการสอบไล่จากเดิมปีละครัง้

เป็นปีละ 2 ครั้งเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียเวลานานเกินไป  

.. 

 



  2.2 การศกึษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

  1. ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการจัดการศึกษา มดีังนี้  

     - พระบรมราชโชบายในการปกครองประเทศ เพื่อให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียม

กับนานาประเทศ โดยการส่งทหารไปร่วมกับฝาุยสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 นอกจากนี้

พระองค์ทรงสร้างความรู้สกึชาตินยิมในหมูป่ระชาชนชาวไทยโดยมีสาระส าคัญของอุดมการณ์ชาตินยิม 

คือ ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตรยิ์และความยึดมั่นในพุทธศาสนา   

   - พระองค์ทรงศกึษาวิชาการจากต่างประเทศ และเมื่อเสด็จกลับมาแล้วพระองค์ได้ทรงน าเอา

แบบอย่างและวธิีการที่เป็นประโยชน์มาใช้เป็นหลักในการปรับปรุงการศกึษา เช่น ทรงน าเอาแบบอย่าง

และวิธีการที่เป็นประโยชน์มาใช้เป็นหลักในการปรับปรุงการศกึษา เช่น ทรงน าเอาวิชาลูกเสือจาก

ประเทศอังกฤษเข้ามาจัดตัง้กองเสือปุา พระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์โดย ทรงแปลวรรณคดีต่างประเทศ

เป็นภาษาไทยและทรงนพินธ์วรรณคดีไว้หลายเรื่อง  

         - ผลอันเนื่องจากการจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว เมื่อ

คนส่วนมากที่ได้รับการศกึษา มคีวามรูแ้ละแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองประเทศในระบอบรัฐธรรมนูญ

ในระบบรัฐสภา จึงมีความปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตย และ

ปัญหาอันเกิดจากคนล้นงานและคนละทิ้งอาชีพและถิ่นฐานเดิม มุ่งที่จะหันเข้าสู่อาชีพราชการมาก

เกินไป  

   2. วิวัฒนาการในการจัดการศึกษา มดีังนี้  

  ปี พ.ศ. 2453 ประกาศตัง้โรงเรียนข้าราชการพลเรือนเพื่อฝึกคนเข้ารับราชการตามกระทรวง 

ทบวง กรมตา่ง ๆ และต่อมาปี พ.ศ. 2459 ได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนนี้ ขึน้เป็น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยปี พ.ศ. 2454 ตั้งกองลูกเสือ

หรอืเสือปุาขึ้นเป็นครั้งแรกโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2458 โดยมุ่งใหป้ระชาชนมี

ความรูท้างดา้นการท ามาหาเลี้ยงชีพตามอัตภาพของตน พยายามที่จะเปลี่ยนค่านิยมของประชาชน

ไม่ให้มุง่ที่จะเข้ารับราชการอย่างเดียว ปี พ.ศ. 2459 จัดตัง้กองลูกเสือหญิงและอนุกาชาดโรงเรยีน    

กุลสตรีวังหลังและได้จัดตัง้กองลูกเสือหญิงขึ้น เรียกว่า เนตรนารี ปี พ.ศ. 2461 มีการปรับปรุงและ

ขยายฝกึหัดครูขึ้นโดยโอนกลับมาขึน้กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดิมเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียน

ข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. 2461 ประกาศใชพ้ระราชบัญญัติโรงเรยีนราษฎร์ และ ปี พ.ศ. 2464 

ปรับปรุงโครงการศึกษาชาติ โดยวางโครงการศึกษาขึน้ใหม่เพื่อสง่เสริมให้ท ามาหาเลี้ยงชีพ 



นอกเหนอืจากท าราชการ ปี พ.ศ. 2464 ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาบังคับใหเ้ด็กทุกคนที่มีอายุ 7 

ปี บริบูรณ์หรอืย่างเข้าปีที่ 8 ให้เรียนอยู่ในโรงเรยีนจนถึงอายุ 14 ปีบริบูรณ์หรอืย่างเข้าปีที่ 15 โดยไม่

ต้องเสียค่าเล่าเรียน และมีการเรียกเก็บเงินศึกษาพลีจากประชาชนคนละ 1- 3 บาทเพื่อน าไปใช้จ่ายใน

การจัดด าเนินการประถมศึกษา  

2.3 การจัดการศกึษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

   1. ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในสมัยนีม้ีดังนี้  

  - ปัญหาสบืเนื่องจากการประกาศใช้กฎหมายการศกึษา คอืพระราชบัญญัติประถมศึกษา ท า

ให้การศึกษาแพร่หลายออกไป แต่ขาดความพร้อมทางดา้นงบประมาณการศกึษา  

  - ปัญหาการเมอืงที่เกิดขึ้นภายในประเทศ มีกลุ่มผู้ตื่นตัวทางการเมอืงในกรุงเทพมหานคร 

เรียกร้องให้มกีารเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง มีการวิพากษ์วจิารณ์ระบอบ               

สมบูรณาญาสทิธิราช  

  - ปัญหาสบืเนื่องจากอิทธิพลจักรวรรดินยิมตะวันตก ซึ่งตกค้างมาตั้งแตร่ัชกาลก่อน ๆ                              

  - ปัญหาสบืเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ในระหวา่ง พ.ศ.2463 - พ.ศ. 2474 เศรษฐกิจของ

ประเทศตกต่ า จนเป็นเหตุให้รัฐบาลต้องตัดทอนรายจ่ายลง มกีารยุบหนว่ยงานและปลดข้าราชการออก 

สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลระบอบสมบูรณาญาสทิธิราชย์                                          

 2. วิวัฒนาการการจัดการศกึษาในสมัยนี ้มดีังนี้  

- ปี พ.ศ. 2469 เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการอย่างเดิม  

  - ปี พ.ศ. 2473 ยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพลีคนละ 1 - 3บาท จากผู้ชายทุกคนที่มีอายุระหว่าง 

16 - 60 ปี โดยใช้เงนิจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอุดหนุนการศึกษาแทน  

  - ปี พ.ศ. 2474 ปรับปรุงกระทรวงธรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ าของ

ประเทศ โดยยุบกรมสามัญศกึษาในตอนนั้น กระทรวงธรรมการจงึมหีนว่ยงานเพียง 3 หนว่ยคือ 

กองบัญชาการ กองตรวจการศึกษากรุงเทพ ฯ และกองสุขาภิบาลโรงเรียน  

  - ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการควบคุมแบบเรียน  

 

 



3. การศึกษาสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2475 ปัจจุบัน)  

  1. ปัจจัย ของไทยที่มอีิทธิพลต่อการจัดการศึกษา  

   (1) นโยบายการจัดการศึกษาของคณะราษฎร ์ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง

จากระบอบสมบูรณาญาสทิธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะ

ราษฎรซ์ึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้วางเปูาหมายส าคัญหรืออุดมการณ์

ของคณะราษฎร ์มปีรากฏอยู่ในหลัก 6 ประการ ข้อที่ 6 จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร 

เพราะคณะราษฎรม์ีความเห็นว่าการที่จะให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจเรื่องการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย จ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เมื่อประชาชนมกีารศกึษาดีย่อมจะ

ท าให้ประเทศชาติเจริญขึน้ด้วย ดังจะเห็นได้จากค าแถลงนโยบายของรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิตธิาดา 

พ.ศ. 2475 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาเพื่อจะให้พลเมืองได้มกีารศกึษาโดยแพร่หลาย ก็จะตอ้ง

อนุโลมตามระเบียบการปกครองที่ให้เข้าลักษณะเกี่ยวกับแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ หลักสูตรของโรงเรียน

และมหาวิทยาลัยจะตอ้งขยายให้สูงขึ้นเท่าเทียมอารยประเทศ ในการนี้จะต้องเทียบหลักสูตรของนานา

ประเทศ หลักสูตรใดสูงถือตามหลักสูตรนั้น” รัฐบาลชุดตอ่ๆ มาก็ได้พยายามที่จะได้จัดการศกึษาให้

ทั่วถึงในหมู่ประชาชนทั่วไป ถ้าวิเคราะหด์ูจากค าแถลงนโยบายของรัฐบาลพบว่า ได้ตัง้ความหวังเรื่อง

การศกึษาไว้สูงเกินไปจะให้เท่าเทียมอารยประเทศ ซึ่งสภาวการณ์ในประเทศขณะนั้นยังไม่มีความพร้อม 

โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในขณะนัน้ เป็นผลให้เกิดปัญหาในการจัด

การศกึษานับแต่นัน้เป็นต้นมา  

   (2) การเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2488 ประเทศไทยตกอยู่ใน

ภาวะสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งมผีลกระทบกระเทือนต่อประเทศไทยอย่างรุนแรงทั้งดา้นเศรษฐกิจ 

สังคมและการศกึษา หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยได้รับความเสียหาย อันสืบเนื่องมาจาก

สงครามโลกครั้งที่สอง จึงจ าเป็นต้องกู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศและ

ประเทศไทยสมัครเป็นสมาชิกองค์การศกึษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาติ ท าให้

ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตลอดจนแนวคิดใหม่ ๆมาใชใ้นการพัฒนาประเทศ ท าให้

แนวคิดทางการศกึษาของไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นอย่างมาก  

  2. วิวัฒนาการการจัดการศกึษา มดีังนี้  

   (1) มีการประกาศใช้แผนการศกึษาชาติ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยแล้ว โดยจัดตั้งคณะกรรมการการศกึษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ให้ตัง้สภา

การศกึษา พ.ศ. 2475 ประกาศใชแ้ผนการศึกษาชาติ ต่อมามีการปรับปรุงการจัดการศึกษาภาคบังคับ



จาก 6 ปี เหลอื 4 ปี และประกาศใชแ้ผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479  

   (2) การมอบใหท้้องถิ่นจัดการศึกษา พ.ศ. 2476 และยกฐานะท้องถิ่นขึน้เป็นเทศบาล

ตราพระราชบัญญัติเทศบาลขึน้ และเทศบาลได้จัดการศกึษาอย่างแท้จริงใน พ .ศ. 2478  

   (3) การปรับปรุงหน่วยงานที่มีสว่นรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและเหตุการณส์ าคัญ

ทางการศึกษา ดังเชน่ ปี พ.ศ. 2476 มีการปรับปรุงสว่นราชการในกระทรวงธรรมการและประกาศตัง้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมอืง ปี พ.ศ. 2477 โอนคณะนิตศิาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไปสมทบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมอืง ปี พ.ศ. 2478 ประกาศใชพ้ระราชบัญญัติ

ประถมศึกษาทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2488 ประกาศใชพ้ระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2488 ปี พ.ศ. 2494 

มีการประกาศใช้แผนการศกึษาแหง่ชาติ ฉบับที่ 1 ปีพ.ศ.2503 ประกาศใชแ้ผนการศึกษาแหง่ชาติ ฉบับ

ที2่ ปีพ.ศ.2520 ประกาศใชแ้ผนการศึกษาแหง่ชาติ ฉบับที่3 และปัจจุบันก าลังใชแ้ผนการศึกษา

แหง่ชาติ พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 4 และ พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 การปฏิวัติเมื่อเดือน

ตุลาคม 2501 ได้มกีารจัดท าและน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาใช้ ซึ่งต่อมาได้ยุบเลิกและจัดตัง้

สภาการศกึษาขึน้มาแทน สภานีไ้ด้พิจารณาเสนอแผนการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2503 ขึน้มา เป็นผลให้

การศกึษาในระยะหลังได้เปลี่ยนไปอย่างมาก การศกึษาได้ขยายตัวขึ้นทุกระดับ เพราะประเทศก าลังอยู่

ในระหวา่งการพัฒนา จึงจ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้พลเมืองได้รับการศกึษาที่ดขีึน้ เพื่อจะได้เป็นพลเมือง

ที่มคีุณภาพสามารถเพิ่มรายได้ของตน และช่วยยกฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศใหสู้งขึ้น ด้วยเหตุนี้

รัฐบาลจึงได้ให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้น  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2509)  ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534) 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2514)  ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539) 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2519)  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2524)  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549) 

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529) 

ซึ่งการจัดการศกึษาในปัจจุบันได้มุ่งยึดแนวนโยบายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545- พ.ศ. 2549) ได้จัดแผนการศึกษาระยะ เวลา 15 ปีเพื่อวางแนวทาง

ในการพัฒนาการอย่างบูรณาการคุณภาพชวีิตในทุก ๆ ดา้นและสอดรับกับวิสัยทัศน ์แนวนโยบาย 



มาตรการและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมไทย ส่วนการจัดการศกึษาของประเทศ

ไทยในสมัยการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญมกีารขยายสถานศกึษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

โดยเฉพาะในส่วน ภูมิภาค เชน่ ปี พ.ศ. 2503 เริ่มก่อสรา้งและจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่และรับนิสติ

ในปี พ.ศ. 2507 ปี พ.ศ. 2509 เริ่มก่อสรา้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในภาคใต้ เป็นต้น เนื่องจากมี

ผูส้นใจศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นในปี พ.ศ. 2514 มีการจัดตัง้มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็น

มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกและปี พ.ศ. 2521 ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิด

แหง่ที่สอง ความเคลื่อนไหวในทางการศึกษาได้น าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด

การศกึษาให้สามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชาติตามแนวทางพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2542 มีผลท าให้โครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศกึษาได้ปรับเปลี่ยน ทั้งการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญการเปิดสอน ในสาขาวิชาการและวิชาชีพมุง่พัฒนาให้ผู้รอบรู้เป็น

คนเก่ง คนดีและใชชี้วติในสังคมอย่างมีความสุข การปรับโครงสรา้งการบริหารการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการใหม่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คอื สภาการศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

          เมื่อกล่าวถึงการศกึษา คงไม่สามารถที่จะพูดถึงเฉพาะเรื่องของการศึกษาเท่านั้น เพราะ

ประชากร สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม มคีวามสัมพันธ์เกี่ยวข้องอยู่กับการศกึษาอย่าง

แยกไม่ออก ดังเชน่เมื่อพจิารณาระบบการจัดการศกึษาของประเทศไทยบางยุคบางสมัย การศกึษาเป็น

ผลมาจากทางดา้นการเมอืงการปกครองบางสมัย การจัดการศกึษาก็เพื่อสง่ผลไปสูด้านเศรษฐกิจหรอื

สังคม เพื่อท าความเขาใจในเรื่องการศกึษาไทยมากยิ่งขึ้น ควรได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาตลอดถึง

การเปลี่ยนแปลงที่มขีึน้จากอดีตจวบจนปัจจุบัน  

 ไทยเรามีประวัติการศึกษาควบคู่กับประวัติศาสตร์ เชน่ ชาติอื่น ๆ คอื ตัง้แต่สมัยล้านนา 

นโยบายการจัดการศึกษาต้องการให้คนไทยรู้จักตัวหนังสอืให้สามารถอ่านเขียนหนังสอืได้ เพื่อเป็น

พืน้ฐานในการศกึษาพระไตรปิฏก นอกจากนี้ยังมคีวามรูเ้กี่ยวกับการประกอบอาชีพ การตอ่สู่ปูองกันตัว 

การเรียนการสอนใชว้ัดเป็นส่วนใหญ่ (วณิช บรรจง. 2517 : 2) ตัวอักษรที่ใช้ในสมัยนั้นเป็นตัวอักษรไทย

พวน หนังสือขอมและหนังสือฝักขาม เข้าสู่ยุคไทยมีอักษรใชค้ือสมัยสุโขทัย จุดมุง่หมายของการศกึษาก็

เพื่อที่จะศกึษาพระไตรปิฏก เพราะเชื่อกันว่าพระไตรปิฏกคือประมวลวิชาการที่ไม่ได้มีความรูอ้ย่างเดียว 

แตย่ังสร้างวิทยาคุณแก่ผู้เรยีนและผู้ปฏิบัติตามด้วย ผู้ศึกษาจบพระไตรปิฏก จะได้รับการยกย่องนับถือ

เหมอืนผู้ศึกษาจบไตรเวทศาสนาพราหมณ ์และถือเป็นผูบ้ริสุทธิ์เป็นมงคลบุคคล  



 เมื่อถึงสมัยอยุธยา ลักษณะการปกครองของไทย ได้เปลี่ยนแปลงไปจากพ่อปกครองลูกเข้าสู่

ระบบศักดินา การศกึษาจงึถูกจัดให้เป็นเครื่องมอืในการสร้างฐานอ านาจ หรอืรักษาอ านาจของตน ดัง

จะเห็นได้จากวรรณคดีที่แตง่ในยุคนีจ้ะเทิดทูนฐานันดรศักดิ์ และความมอี านาจเหนอืมนุษย์ของตัวพระ

ตัวนางในบทวรรณกรรม และใชส้าระทางบาปบุญ นรก สวรรค์ เป็นแนวทางการ สั่งสอนให้มนุษย์เกรง

กลัวต่อบาป ไม่ละเมิดระบบศักดินาของชนช้ันดังเชน่เรื่อง สมุทโฆษค าฉันท์ นันโทปนันทสูตร เป็นต้น 

(เจริญ ไวรวัจนกุล 2522 : 18) ต่อมากรุงศรอียุธยาได้มีการตดิต่อกับชาวต่างประเทศ จงึได้รับ

วิทยาการใหม่ ๆ ของชาวตะวันตกเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการเปิดส านักสอนวิชาเฉพาะขึน้อย่าง

กว้างขวาง ก าหนดคุณสมบัติของผู้จะเข้ารับราชการ น าการสอนแบบ 3RS มาใช้ในไทย โดยเฉพาะสมัย

แผ่นดนิพระนารายณ์มหาราช นับเป็นยุคทองของไทยได้เปิดโรงเรียนสามเณร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่

บาทหลวงฝรั่งเศสตัง้ขึ้นเริ่มการสอนภาษาต่างประเทศจนเกิดการเกร่งกลัวต่อวัฒนธรรมตะวันตก 

นักปราชญ์ของไทยจึงได้แต่งแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกชื่อว่า จินดามณีขึ้นมา (สุภางค์ จันทวานชิ 

2529 : 3) เข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ยุคต้น การศกึษามิได้แตกต่างไปจากยุคก่อนมากนักมีการจัดตัง้     

โรงทานในรัชกาลที่ 2 เพื่อเลี้ยงอาหารและสอนวิชาการ  

สมัยรัชกาลที่ 5 แหง่กรุงรัตนโกสินทร์ ได้มกีารปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบการศกึษาอย่าง

มากมาย เนื่องจากเหตุผลทางการเมอืงเห็นได้จากนโยบายการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีวา่  

          1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตคนเข้ารับราชการ  

          2. จัดการศึกษาเพื่อผลิตคนให้มคีวามรูค้วามสามารถแบบตะวันตก  

          3. เพื่อเปลี่ยนแปลงฐานของคนไทย (สมัย ชื่นสุข. 2520 : 91-92)  

  การที่พระองค์ทรงมนีโยบายจัดการศกึษา พัฒนาคนไทยใหม้ีความรูแ้บบคนตะวันตก เพื่อเข้า

รับราชการ ก็เพื่อไม่ให้ชาวตะวันตกดูแคลนคนไทยและประเทศไทย อีกทั้งสะดวกในการตดิต่อกับ

ชาวตะวันตก สามารถที่จะรู้ความคิดความอ่าน และรู้เท่าทันชาวตะวันตก เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย

ของไทยโดยส่วนรวม มิใหเ้หมอืนกับนานาประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องเป็นเมืองขึน้ของประเทศตะวันตก

สมัยนี้มีการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างจรงิจังได้ตั้งกระทรวงธรรมการเพื่อท าหนา้ที่รับผดิชอบ

ด้านการศึกษามีการประกาศใช้แผนการศกึษาแหง่ชาติในรูปแบบโครงการการศกึษาปี พ.ศ. 2441, 

2445, และ 2456  

   



หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีแผนการศกึษาชาติ พ.ศ. 2475 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 

2479 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 และแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503 ซึ่งแผนการศึกษาดังกล่าว

ระบุแนวทางการจัดการศึกษา ปรัชญาและจุดมุง่หมายของการศกึษาแตล่ะระดับโดยส่วนรวม ก าหนด

โครงสรา้งของการศกึษา คอื ก าหนดระดับการศกึษา ก าหนดรายอายุผูท้ี่จะเข้าเรียนในระดับต่างๆ 

ก าหนดช้ันเรยีนและก าหนดความเกี่ยวเนื่องระหว่างระดับการศกึษา (เจือจันทร์ จงสถิตอยู่. 2529 : 49) 

โดยทั่วๆ ไปมีระดับการศกึษาภาคบังคับหรือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศกึษา หรอืที่เรยีกว่าระดับ 

2 และระดับอุดมศกึษาเป็นการศึกษาระดับที่ 3 หลักสูตรการจัดการเรยีนการสอน ทฤษฎีที่ใชใ้นการ

เรียนการสอนของไทยยังน าเอาความรู้วชิาการ การจัดการเรียนการสอนตลอดถึงรูปแบบของการจัด

การศกึษามาจากประเทศตะวันตกจวบจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรกี่ครั้งก็ตาม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สภาพการศึกษาไทย  

            สภาพการจัดการศึกษาไทย มีระบบการบริหารเป็นระบบราชการที่เป็นส่วนหน่ึงของระบบ

บริหารราชการแผ่นดนิ แบ่งออกเป็นการบริหารส่วนกลาง สว่นภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น โดยมี

หนว่ยงานตา่ง ๆ ที่รับผดิชอบ  

          1. การบริหารส่วนกลาง หน่วยงานที่รับผดิชอบ ได้แก่  

  1.1 ส านักนายกรัฐมนตร ีมสี านักงานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติเป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

  1.2 ทบวงมหาวิทยาลัย ก าลับดูแลการจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยทั่งของรัฐและของเอกชน   

  1.3 กระทรวงศึกษาธิการ รับผดิชอบการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน ประถมศกึษา 

มัธยมศกึษา อาชีวศกึษา การศกึษานอกโรงเรยีน การฝึกหัดครู นอกจากนั้นยังรับผิดชอบงานด้านพล

ศกึษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ซึ่งมหีนว่ยงานระดับกรม 14 หนว่ยงาน และมีเขตการศกึษา 12 เขต  

  1.4 กระทรวงมหาไทย มีองค์กรท้องถิ่นรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ได้แก่ เทศบาลเมอืง

พัทยา และกรุงเทพมหานคร 

  1.5 กระทรวงอื่น ๆ จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยจัดการศึกษาใน 2 รูปแบบ 

ดังนี้  

 - จัดการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อเตรียมบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานของตน เชน่ 

กระทรวงกลาโหม มีโรงเรยีนนายทหารทุกเหล่าทัพ วิทยาลัยพยาบาล วทิยาลัยแพทยศาสตร์ โรงเรียน

ดุริยางค์ โรงเรียนชา่งฝีมอื โรงเรียนนายสิบ เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุข มีวทิยาลัยพยาบาล โรงเรียน

อนามัย กระทรวงคมนาคม มโีรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ โรงเรียนไปรษณีย์โทรเลข เป็นต้น  

- การจัดการศกึษาเพื่อสนองภารกิจของหนว่ยงานของตน เช่น กรมพัฒนาชุมชน กรมอนามัย 

กรมการแพทย์ กรมแรงงาน กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน กรมการปกครอง นอกจากนีย้ังมี

หนว่ยงานอสิระอื่น ๆ เชน่ สภาการชาดไทย เป็นต้น  

2. การบรหิารส่วนภูมิภาค มเีขตจังหวัดเป็นเขตจัดการศกึษา หน่วยงานการศึกษาในเขต

จังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

  2.1 หนว่ยงานสว่นจังหวัด ได้แก่ ส านักงานศกึษาธิการจังหวัด ส านักงานศกึษาธิการอ าเภอ 

และหนว่ยงานที่เจา้สังกัดในส่วนกลางมอบอ านาจให้ผู้วา่ราชการจัดหวัดดูแลรับผดิชอบ   



2.2 หนว่ยงานสว่นกลาง เป็นหน่วยงานส่วนงานที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดแตข่ึน้ตรงกับส่วนกลาง 

เชน่ ส านักงานศกึษาธิการเขต มหาวิทยา วทิยาลัยนาฏศลิป์ วิทยาลัยพลศึกษา วทิยาเขตต่าง ๆ ของ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   

3 การบรหิารส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานที่รับผดิชอบ ได้แก่  

  3.1 ส านักงานการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยรับผดิชอบการศกึษา    

2 หนว่ย ดังนี้  

  -เทศบาลจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาล  

  -เมืองพัทยาจัดการศกึษาในระดับประถมศึกษาในเขตเมืองพัทยา  

  3.2 ส านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร รับผดิชอบในการจัดการศกึษาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาไทยในปัจจุบัน 

            ระบบการศกึษาไทยปัจจุบันตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดระบบการศกึษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี (6 ระดับช้ัน) การศกึษา

ขั้นมัธยมศกึษาตอนตน้ 3 ปี (3 ระดับช้ัน) และการศกึษาขั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 3 ปี (3 ระดับช้ัน)  

หรอืระบบ6-3-3 

            นอกจากนั้นระบบการศกึษาไทยยังจัดเป็นระบบการศกึษาในระบบโรงเรียน  การศกึษานอก

ระบบโรงเรียน  และการศกึษาตามอัธยาศัย ในการจัดระบบการศกึษาตามแนวพระราชบัญญัติฉบับนี ้

จะไม่พิจารณาแบ่งแยกการศกึษาในระบบโรงเรียนออกจากการศกึษานอกระบบโรงเรียน  แตจ่ะถือว่า

การศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยเป็นเพียงวิธีการเรียนการสอน 

หรอืรูปแบบของการเรยีนการสอนที่ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า "Modes of learning"  ฉะนั้น แนวทางใหมค่ือ

สถานศกึษาสามารถจัดได้ทั้ง 3 รูปแบบ  และให้มรีะบบเทียบโอนการเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบ โดย

พระราชบัญญัติการศกึษาฯ มาตรา 15  กล่าวว่าการจัดการศกึษามีสามรูปแบบ คอื การศกึษาใน

ระบบ  การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยคือ 

          (1) การศึกษาในระบบ  เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุง่หมาย  วิธีการศกึษา 

หลักสูตร  ระยะเวลาของการศกึษา การวัดและการประเมนิผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา

ที่แน่นอน 

          (2) การศึกษานอกระบบ  เป็นการศึกษาที่มคีวามยดืหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ

วิธีการจัดการศกึษา  ระยะเวลาของการศกึษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการ

ส าเร็จการศกึษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

ความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม   

(3) การศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรยีนได้เรียนรูด้้วยตนเองตามความสนใจ

ศักยภาพ ความพรอ้มและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ ์สังคม สภาพแวดล้อม หรอื

แหลง่ความรู้อื่นๆ สถานศกึษาอาจจัดการศกึษาในรูปใดรูปแบบหนึ่งหรอืทั้งสามรูปแบบก็ได้ให้มีการ

เทียบโอนผลการเรียนที่ผูเ้รียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่วา่จะเป็นผลการ

เรียนจากสถานศกึษาเดียวกันหรือไมก่็ตาม  รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัย การฝึก

อาชีพ หรอืจากประสบการณก์ารท างานการสอนและจะส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดได้ทั้ง3รูปแบบ 

     การศึกษาในระบบ     มี 2 ระดับ  คือ การศกึษาขั้นพื้นฐานและการศกึษาระดับอุดมศกึษา 

          1. การศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีก่อน

ระดับอุดมศกึษา การแบ่งระดับและประเภทของการศกึษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง การแบ่งระดับหรอืการเทียบระดับการศกึษานอกระบบหรอืการศกึษาตามอัธยาศัยให้

เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/ed-law/thaibasiced-system.pdf
http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/ed-law/non-formal-system.pdf


การศกึษาในระบบที่เป็นการศกึษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นสามระดับ 

  1.1  การศกึษาก่อนระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มอีายุ 3 – 6 ปี 

  1.2  การศกึษาระดับประถมศึกษา โดยปกติใช้เวลาเรยีน 6 ป ี

  1.3  การศกึษาระดับมัธยมศกึษา แบ่งเป็นสองระดับ ดังนี้ 

        - การศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ โดยปกติใช้เวลาเรยีน 3 ปี 

        - การศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย โดยปกติใช้เวลาเรยีน 3 ปี แบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้ 

          1) ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อใน

ระดับอุดมศกึษา 

          2) ประเภทอาชีวศกึษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรูแ้ละทักษะในการประกอบอาชีพ 

หรอื ศึกษาต่อในระดับอาชีพช้ันสูงต่อไป 

          2.  การศึกษาระดับอุดมศกึษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับ

ปริญญา การใชค้ าวา่ "อุดมศกึษา" แทนค าว่า "การศกึษาระดับมหาวิทยาลัย"  ก็เพื่อจะให้ครอบคลุม

การศกึษาในระดับประกาศนยีบัตรหรืออนุปริญญา  ที่เรยีนภายหลังที่จบการศกึษาขั้นพื้นฐานแลว้ 

              ทั้งนีก้ารศกึษาภาคบังคับจ านวนเก้าปีโดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรยีนใน

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ช้ันปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ

หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

              การศึกษาภาคบงัคบันั้นต่างจากการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่บงัคบัให้

ประชาชนต้องเข้าเรียนแตเ่ป็นสิทธิ์ของคนไทย ส่วนการศึกษาภาคบังคับเป็นการบังคับให้เข้าเรียนถือ

เป็นหนา้ที่ของพลเมอืงตามมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญ 

  

 

 

 

 

 

 



บทสรุป 

  การศกึษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและสรา้งทักษะของบุคคลใหรู้้จักด าเนินชีวติอย่าง

สันติสุข มีพฤติกรรมใฝรุู้ที่จะเป็นพลังปัญญาเพื่อรา้งคุณภาพชวีิตที่ดี และช่วยขัดเกลาใหค้นละอายต่อ

บาป มทีักษะในการประกอบอาชีพ เคารพกฎหมาย รู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถ

ด าเนนิชีวติอย่างมคีวามสุขและพรอ้มที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อีกทั้งสามารถชว่ยสร้างสรรคส์ังคม

และพัฒนาประเทศชาติ ในการจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งมีปรัชญาที่นิยมน ามาจัดการศึกษา

ได้แก่ ลัทธินริันตรนยิม (Perennialism) สารัตถนิยม (Essentialism) พัฒนาการนยิม (Pregressivism) 

บูรณาการนยิม (Reconstructionism) และอัตภาวะนยิม (Existentialism) 

           ส าหรับปรัชญาการศึกษาไทยเป็นแบบผสมผสานระหว่างแนวคิดของชาติตะวันตกและ            

อิงพุทธศาสนาประเทศไทยมีประวัตคิวามเป็นมากับการศกึษาเป็นเวลาอันยาวนาน การจัดการศึกษาได้

แบ่งออกเป็นยุคต่างๆดังนี้   

            การศกึษาไทยในสมัยโบราณ (พ.ศ. 1781 – พ.ศ. 2411) ยังไม่มีโรงเรยีนแก่เด็กไทยในสมัยนั้น

สามารถหาความรูไ้ด้จากที่บ้าน ส านักสงฆ์ วิชาที่สอนไม่ได้ตายตัว มีความรูส้ามัญเพื่ออา่นออกเขียนได้ 

วิชาชีพ วชิา จริยศกึษา และศิลปะปูองกันตัว 

           การศกึษาในสมัยปฏิรูปการศกึษา (พ.ศ.2412 – พ.ศ. 2475) ผลจากการเข้ามาของ

ชาวตะวันตกและการเปิดประเทศค้าขายกับตะวันตกนั้น ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการเมอืงการ

ปกครอง และการศกึษาจงึได้มคีวามส าคัญขึ้นเพื่อพัฒนาคนเข้ามารับราชการน าไปสู่การเปิดโรงเรยีน

และมหาวิทยาลัย จึงท าให้มกีารจัดท าแผนแมบ่ทในการศกึษาเรียกว่าโครงการศกึษาฉบับแรกพ.ศ. 
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           การศกึษาสมัยปกครองตามระบอบ รัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน) การศกึษามี

ความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากต้องการพัฒนาคนใหเ้ข้าใจระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย อกีทั้ง

เป็นเรื่องของสทิธิของประชาชนในการเข้ารับการศกึษาเพื่อพัฒนาประเทศ 

            การศกึษาจงึเป็นเครื่องมอืส าคัญของฝุายปกครอง โครงการศกึษาได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ได้เปลี่ยนชื่อแผนการศกึษาชาติมาเป็นแผนการ

ศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2503 และมีพระราชบัญญัติศึกษา แหง่ชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อมุง่หวังว่าคนไทย

สามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับสถานการณโ์ลก สังคมที่เปลี่ยนแปลงและเพื่อน าไปสู่การพัฒนา

การศกึษาให้มคีุณภาพจึงได้จัดท าแผนการศึกษาระยะยาว 15 ปี เรยีกว่า แผนการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.

2545-2559 



อ้างอิง : http://www.kroobannok.com 

   http://www.baanjomyut.com 

   http://www.bic.moe.go.th  
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