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The foundation of every state is the education of its 
youth. (Diogenes Laertius – 3rd Century AD Greek writer on Greek  
philosophers )  

My priority is education, education and education 
(Tony Blair) 

ปัญหาของการศึกษาไทยคือ  คุณภาพ คุณภาพ และ
คุณภาพ 
นโยบายและมาตรการเพื่อยกระดับการศึกษาไทย 
(ทีเ่ข้าท่า  ไม่บ้าบ้า  บวมบวม) – The silence is deafening. 
 



• ศัพท์หลัก การศึกษา,  คุณภาพ,  ทั่วถงึ 
 

• Bloom's Taxonomy of Learning Domains 
 Cognitive: mental skills (Knowledge) 
 Affective: growth in feelings or emotional areas 
(Attitude) 
 Psychomotor: manual or physical skills (Skills) 
 
• การศกึษา  การเรียนรู้  มากกว่าการไปโรงเรียน  



ตาบอด คล าช้าง”มีที่มาจากค าสอนเชงิอุปมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน ปฐมกริสูตร 

โครงสร้างการบริหารรวมศูนย์ 

การขาดแคนครูในบางสาขา 

สอนหนังสือแต่ท่องจ า 

เรียนแต่วิชาการ  ไม่เรียนจริยธรรม 

ภาระหน้าที่ครูมากเกนิไป 

นโยบายสร้างความสับสน 



• ความซับซ้อนของปัญหาคุณภาพการศกึษาไทย 
• ความเช่ือเร่ืองการขาดแคลนทรัพยากร 
• ตัวชีวั้ดคุณภาพการศึกษา – คะแนนสอบมาตรฐาน 
(การสอบชัน้ประโยค, 0-NET, PISA, TIMSS) 
 Trend analysis vs Benchmarking 
• คุณภาพการศึกษาตกลง  เม่ือเพิ่มโอกาสการเข้าถงึ 
การศกึษา(ควบคู่กับ Penetration ของการศกึษาสู่ชนบทที่
มีปัจจัยเศรษฐกจิสังคมไม่เอือ้ต่อการเรียนรู้วชิา – book 
based knowledge  ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบริบทแวดล้อม) 
• ความแตกต่างของคะแนนสอบมาตรฐานระหว่าง 
สังกัดโรงเรียน  ภมูภิาค ฯ 
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แนวคิดทางทฤษฎีในการยกระดับคุณภาพการศกึษา 
 คุณภาพการศกึษามีผลต่อการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว (ความม่ันคงทางสังคม) 
 งบประมาณการศกึษาไม่ได้เป็นหลักประกันต่อ
ความส าเร็จ 
 คุณภาพของครูช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียน
ขึน้อย่างมีนัยส าคัญ 
 การปฏรูิปคุณภาพการศกึษา  ต้องมีกลไกใน
การส้รางความรับผิดชอบ (accountability – รับผิด
และรับชอบ) ในการจัดการศกึษาที่ชัดเจน 



การสร้างความรับผิดชอบสายสัน้ในระบบการศึกษา 
 พ่อแม่/ผู้ประกอบการ - (รัฐบาล) - โรงเรียน - ครู 
ทางปฏบิัตใินการสร้างความรับผิดชอบสายสัน้ 
 การปฏรูิปข้อมูล 
 การปฏรูิปการบริหารโรงเรียน 
 การปฏรูิปแรงจูงใจของครู 
แบบจ าลองของดลิกะ 
 คะแนนสอบของนักเรียน PISA เฉล่ีย ขึน้กับ 
 1.ประสิทธิภาพของโรงเรียนในการใช้ทรัพยากร 
 2. ศักยภาพของโรงเรียน 
 (ปัจจัยครอบครัว  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ฯ) 



ผลการวิเคราะห์ (4 version)  
 การเปิดเผยข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของโรงเรียนต่อ
สาธารณะ  ส่งผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียน (การเปิดเผย
ข้อมูลอ่ืน  ทุกระดับการศกึษา) 
 ความมีอิสระในการบริหารงบประมาณไม่ประกัน
ความส าเร็จ  จะมีผลต่อเม่ือโรงเรียนอยู่ภายใต้ระบบ
ความรับผิดชอบที่เข้มแข็ง (การออกนอกระบบราชการ) 
 ความมีอสิระในการก าหนดหลักสูตร 
 การสร้างแรงจูงใจเช่ือมโยงผลตอบแทนครูใหญ่
เข้ากับสัมฤทธิผลทางการศกึษา 



ความเหน็และข้อเสนอแนะ 
 1.บทความที่ดีและเหน็ด้วยกับข้อเสนอ  เป็นการ "ช่วยกัน
อีกแรง“ ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์และโมเดลจ าลอง  ที่ให้ข้อสรุปที่
เหน็กันว่า obvious และพดูกันมานาน 
 ผู้รับผิดชอบการศกึษารับฟังการวพิากษ์ที่สร้างสรรค์ 
 2.น าเร่ืองออกจากวงวชิาการที่เข้าใจแล้ว (Convincing the 
convinced)   สร้างนโยบายสาธารณะต่อเน่ืองเพื่อ “เข้าคลุกวงใน”    
ควรมี “public version” และ “dialogue version”(อะไร ท าไม ต้องท า
ท าไม ท าอะไร ฯ) เตรียมไว้ร่วมกับภาค ี และตัวต่อทางการเมือง 
 3.ผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษา  นอกจากดคุูณภาพ ควรด ู
      คุณค่า  คุณธรรม 
      ทกัษะการเรียนรู้ใหม่(21st Century learning) 



ความเหน็และข้อเสนอแนะ 
 3.ผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษา  นอกจากดคุูณภาพ ควรด ู
  ทกัษะชีวติ  ปฏภิาณทางสังคม/ความเฉลียวฉลาด 
          ความรุนแรงในโรงเรียน(และสังคมที่มีปฏสัิมพนัธ์ 
         กับเดก็) 
  คุณภาพการศึกษาระดับชาต ิvs คุณภาพระดับพืน้ที่   
          (การออกแบบการศกึษาเชิงพืน้ที่ - Area based  
                   relevant education quality)  
 4.การศกึษาที่มีคุณภาพในมิต ิ“Risk management” 
          การศกึษาดี  ชีวติเส่ียงน้อย  สังคมเส่ียงน้อย  
          การศกึษาที่ไม่มีคุณภาพ  ชีวติเดก็สุ่มเสี่ยงตัง้แต่ในโรงเรียน  
สังคมสุ่มเส่ียงตัง้แต่เดก็อยู่ในโรงเรียน  



ความเหน็และข้อเสนอแนะ 
       5. ผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษา Nature vs Nurture 
 5.1 Nurture ส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา 
             บทบาทรัฐ - รัฐควรท าอะไร 
             ครู 
     โครงสร้างพืน้ฐานคุณภาพ (บทความวชิาการชิน้นี)้ 
     โครงสร้างพืน้ฐานการเรียนรู้ 
 5.2 Nurture ส่วนที่ส่งผลต่อการศึกษา - บทบาทรัฐ 
             การสร้างโครงสร้างพืน้ฐานเศรษฐกิจสังคม  
             การลงทุนของรัฐบาลกลางในจังหวัด  สวนทางกับ 
Human quality index ฯ  



ความเหน็และข้อเสนอแนะ 
         5.3 เปิดพืน้ที่  ให้ภาคีต่างๆ มาดแูลคุณภาพการศกึษา 
(สปิริตของข้อเสนอนี)้ 
 มีนัยว่า  รัฐไม่ควรเป็นผู้จัดการศกึษาเอง 
         รัฐเปล่ียนบทบาทจากผู้จัดการศกึษา  เป็นผู้จัดให้มี
การศกึษา(education service provider/procurer) ที่มีคุณภาพ 
 
         



การศกึษาไทย  เหมือนสุนัขที่หากระดูกไม่พบ  เรามาช่วยพาสุนัขเดนิผ่านเขาวงกต 

การศึกษาที่มีคุณภาพ 
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