
ขอเสนอเพื่อ 

การปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

สนับสนุนโดย สพฐ. 



ปญหาของระบบการศึกษาไทย 

• ระบบการศึกษาใชทรัพยากรมากแตผลสัมฤทธ์ิต่ํา 

• ความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการศึกษาอยูในระดับสูง  

• ระบบการเรียนการสอนไมเหมาะสมกับบริบทของ

ศตวรรษที่ 21  
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ปัญหาการศึกษามีหลายมิติ ซึ่งล้วนสำคัญ และมีข้อเสนอสำหรับการปฏิรูปมากมาย แต่งานศึกษาของทีดีอาร์ไอตีโจทย์ว่าใจกลางของปัญหาของระบบการศึกษาไทยคือ การขาดความรับผิดชอบของระบบการศึกษาตลอดทุกขั้นตอน 



ระบบการศึกษาไทยใชงบประมาณมาก 
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สดัสว่นงบประมาณการศกึษาต่องบประมาณรวม (%) 

งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่มา: สํานักงบประมาณ ที่มา: ธนาคารโลก  



ครูไดคาตอบแทนไมนอยกวาอาชีพอื่น  
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นักเรียนใชเวลาเรียนมาก แตผลสัมฤทธ์ิต่ํา 
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    Thailand 

ที่มา: OECD (2009)  



คะแนนนักเรียนไทยต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน 
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ความเหล่ือมลํ้าดานคุณภาพระหวางภูมิภาค 
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หัวใจของการปฏิรูป 

• การสรางระบบความรับผิดชอบ (accountability) เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

• การปรับหลักสูตร สื่อการสอน และการพัฒนาครู เพ่ือให

นักเรียนเรียนรูอยางเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ 21  

• ลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรร

งบประมาณ และใหความชวยเหลือโรงเรียน ครูและนักเรียนที่

มีปญหา   
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ปัญหาการศึกษามีหลายมิติ ซึ่งล้วนสำคัญ และมีข้อเสนอสำหรับการปฏิรูปมากมาย แต่งานศึกษาของทีดีอาร์ไอตีโจทย์ว่าใจกลางของปัญหาของระบบการศึกษาไทยคือ การขาดความรับผิดชอบของระบบการศึกษาตลอดทุกขั้นตอน 



พอแม 
สถานศึกษา 

พอแมเลือกโรงเรียนจากขอมูล

คุณภาพโรงเรียน  

 

โรงเรียนมีอิสระในการบริหาร 

สายความรับผิดชอบสั้น 

สายความรับผิดชอบยาว 

การแสดงออกทาง

การเมือง 

การอุดหนุน  

กํากับดูแล ประเมินผล 

และใหรางวัล 

ครู 

รัฐบาล 

ดัดแปลงจาก World Bank (2011)  

การกํากับดูแลและใหรางวัล 

 แนวความคิดเรื่อง accountability 
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เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะกระบวนการแปลง input สู่ output ไม่มีระบบความรับผิดชอบที่ดีความรับผิดชอบ หมายถึง พันธะผูกผันในการทำหน้าที่การงานของบุคคลหรือองค์กร ต่อเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น โดยมีระบบประเมินและตรวจสอบ ที่ทำให้ฝ่ายผู้มอบหมายสามารถให้รางวัลและลงโทษฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ได้  โรงเรียนไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงต่อพ่อแม่หรือนักเรียน แต่รับผิดชอบต่อหน่วยราชการต้นสังกัด ทำให้สายความรับผิดชอบยาวจนไม่มีเจ้าภาพในการแก้ปัญหาชัดเจน ทุกคนคิดว่าธุระไม่ใช่   ระบบแบบนี้ทำให้ไม่มีใครเข้ามารับผิดชอบเพราะคิดว่าไม่มีส่วนได้เสียกับปัญหา (ถึงเด็กคะแนนห่วย เงินเดือนก็ยังเท่าเดิม) 



ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21  
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กรอบคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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ทักษะ ความรู และคุณลักษณะ 

ที่จําเปนสําหรับนกัเรียนในการ

ทํางานและใชชีวิตในศตวรรษที่ 21  

ระบบสนับสนุนการเรียนรู 
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เปาหมายของการเรียนรูในศตวรรษที ่21 

เนื้อหา 

คุณลักษณะ 

ทักษะ 

สาระวิชาหลัก 

   - Reading (การอาน) 

   - ’Riting (การเขียน)  

   - ’Rithmatic (การคํานวณ) 

 

ความรูเชิงบูรณาการ 

   โลก การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ

และการเปนผูประกอบการ สิทธิ

พลเมือง  สุขภาพ และ

สิ่งแวดลอม 

ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 

   - การคิดสรางสรรค 

   - การแกไขปญหา 

   - การสื่อสาร-รวมงานกับผูอื่น 

ทักษะชีวิตและการทํางาน 

   - การปรับตัว   

   - ทักษะสังคม 

   - การเรียนรูขามวัฒนธรรม  

- ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ

เทคโนโลยี  

คุณลักษณะดานการทํางาน การปรับตัว ความเปนผูนํา 

คุณลักษณะดานการเรียนรู การชี้นําตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูของตนเอง 

คุณลักษณะดานศีลธรรม  ความเคารพผูอื่น ความซ่ือสัตย สํานึกพลเมือง  

Presenter
Presentation Notes
การเรียนรู้ทักษะและเนื้อหาต้องทำควบคู่กัน มิใช่แยกขาดจากกัน และในกระบวนการเรียนรู้สามารถสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่ผู้เรียนได้ด้วย 
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การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม 

หลักสูตรกระชับ (lean 
curriculum)  

หลักสูตรชางคิด 
(thinking 

curriculum) 

หลักสูตรบูรณาการ 
(interdisciplinary 

curriculum)  

- เนนแนวคิดหลักและคําถาม

สําคัญในสาระการเรียนรู 

-เรียนรูผานโครงงานและการ

ทํางานเปนทีม    

- สนับสนุนการใช ICT ในการ

หาความรูดวยตนเอง 

 



การปฏิรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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การเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี21 

1. หลักสูตร 
ส่ือการสอน

และเทคโนโลยี 

2. ระบบการ
ประเมินผล

ผูเรียน 

3. ระบบ
ประเมินและ

พัฒนาคุณภาพ
ครู 

4. ระบบการ
ประเมิน
คุณภาพ

สถานศึกษา 

5. ระบบ
การเงินเพื่อ
การศึกษา 



สภาพปญหาในปจจุบัน 

15 

การเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี21 

1. หลักสูตร 
ส่ือการสอน

และเทคโนโลยี 

2. ระบบการ
ประเมินผล

ผูเรียน 

3. ระบบ
ประเมินและ

พัฒนาคุณภาพ
ครู 

4. ระบบการ
ประเมิน
คุณภาพ

สถานศึกษา 

5. ระบบ
การเงินเพื่อ
การศึกษา 

ลาสมัย ไมเอ้ือตอการเรียนรู  

ขอสอบไมไดมาตรฐาน  

เนนวัดเน้ือหามากกวาความเขาใจ 

ขาดการประเมินอ่ืนท่ีเชื่อถือได 

ไมเชื่อมโยงกับผลการเรียน 

เสี่ยงตอการเลนพวกพอง 

 

ไมไดขอมูลท่ีถูกตอง 

ไมใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนนัก 

ไมชวยสรางความรับผิดชอบ 

ไมเปนธรรมระหวาง รร.รัฐ-เอกชน  

ลดความแตกตางของพ้ืนท่ีไดนอย 



การปฏิรูปใน 2 ระดับ 

• การปฏิรูประดับประเทศ  

-  เนนการสรางความรับผดิชอบ (accountability) 

และความเสมอภาค (equity) โดยบทบาทของรัฐ  

• การปฏิรูประดับโรงเรียน   

-  เนนการมีอิสระของโรงเรยีน (school autonomy) 

ซ่ึงเปนหนวยหลักในการจัดการศกึษา 

16 



แนวทางการปฏิรูปในระดับประเทศ 

การสรางความรับผิดชอบ โดยรัฐเปนหนวยกํากับดูแลคุณภาพ 

คุณภาพครู

และ

สถานศึกษา 

การประเมินโดยการสอบมาตรฐาน 

รายงาน 
ผูปกครอง 

สาธารณชน 

เขตพ้ืนท่ี 

 
• เลือกโรงเรียน โดยผูปกครอง 

• ติดตาม/ตรวจสอบ 

• ใหรางวัลแกผูบริหารโรงเรียน 

•ใหความชวยเหลือโรงเรียน ครู 

และนักเรียนท่ีมีปญหา  

•จัดสรรงบประมาณดานอุปสงค 

 

นําผลไปใช 

การจัดการเรียนการสอน 

คุณภาพผูเรียน 

 

เปาหมายการ

เรียนรู 

 



การจัดทําหลักสูตร 

การวัดและประเมินผล
การเรียน 

การพัฒนาครู 

การประเมินคุณภาพ
ภายใน 
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ความอิสระใน 

การบริหารจัดการ 

ของโรงเรียน 

หลักสูตรเฉพาะโรงเรียน 

หลักสูตรเฉพาะทองถ่ิน 

ตามแนวทางทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

       มีความยืดหยุน   

          ไมใชแคการทดสอบ 

ประเมินผลงานครู เพ่ือพัฒนาคุณภาพ  

เลือกรูปแบบการพัฒนาและเรียนรู 

รัฐจัดงบประมาณที่เพียงพอ 

และชวยเหลือดานความรู 

ประเมินคุณภาพเพ่ือพัฒนา 

เนนกระบวนการ และทํางานรวมกับ

ผูปกครองและชุมชน   

  แนวทางการปฏิรูปในระดับสถานศึกษา 

 

โรงเรียนเปนศนูยกลางในการ

ปรับเปลี่ยน มีอิสระในการบริหาร 

งบประมาณและการสนับสนุนทาง

วิชาการที่เพียงพอจากรัฐ 



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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การปฏิรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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การเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี21 

1. หลักสูตร 
ส่ือการสอน

และเทคโนโลยี 

2. ระบบการ
ประเมินผล

ผูเรียน 

3. ระบบ
ประเมินและ

พัฒนา
คุณภาพครู 

4. ระบบการ
ประเมิน
คุณภาพ

สถานศึกษา 

5. ระบบ
การเงินเพื่อ
การศึกษา 



ระบบการประเมินผูเรียน 

ระบบประเมิน
ผูเรียน 

ระดับประเทศ 

การทดสอบ
มาตรฐาน  

ระดับโรงเรียน 

การวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

เพ่ือสรางความรับผิดชอบ 

(Summative/High stake) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

(Formative/Low stake) 

แฟมงาน 

โครงงาน 

การสอบวัดความรู 

การแกปญหาชีวิตจริง ปฏิรูปใหเปน Literacy-based test 



ระบบการประเมินครู 

ระบบประเมินครู 

ขั้นเงินเดือน 

พัฒนาการของผลการสอบ
มาตรฐานของนักเรียน 

สมรรถนะการสอน 

(สังเกตโดยผูบริหารโรงเรียน) 

วิทยฐานะ 

พัฒนาการของผลการสอบ 

มาตรฐานของนักเรียน 

สมรรถนะการสอน 

(สังเกตโดยผูประเมินสวนกลาง/เขต) 

พัฒนาการของครูในความดูแล 

มุงใหครูรับผิดชอบตอการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

* เพ่ิมการประเมินเพ่ือคงวิทยฐานะ 



ระบบการฝกอบรมครู 

ระบบการฝกอบรมครู 

ระดับประเทศ 

รัฐจัดสรรเงินใหโรงเรียน 

ใหครูวิทยฐานะสูง 

ชวยพัฒนาครูใหม 

ลดภาระงานธุรการ 

ชวยจัดการและเผยแพรความรู 

ระดับโรงเรียน 

เลือกอบรมตามความตองการ 

สรางชุมชนการเรียนรู       
(professional learning community ) 

มุงใหเกิดการเรียนรูเพ่ือ 

นําไปปฏิบัติงานจริง 



ระบบการประเมินสถานศึกษา 
ระบบประเมิน
สถานศึกษา 

ระดับประเทศ 

พัฒนาระบบประเมิน 

ใชผลการทดสอบ
มาตรฐาน 

ระดับโรงเรียน 

ประเมินภายใน 

- เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหาร  

- ใหความชวยเหลือโรงเรียนที่มีปญหา 

 

- เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

 

- พัฒนา thematic 

inspection   

- ตรวจสอบตามระดับ

ความเสี่ยง 

-กําหนดเกณฑข้ันต่ําการ

ประเมินภายใน  

-บริหารจัดการความรู 

- เนนกระบวนการ  

- เนนประเมิน

คุณลักษณะผูเรียน 

- ผูปกครองและชุมชน

มีสวนรวม 

 

มุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 



ระบบการเงินการศึกษา 

1 
• กําหนดเปาหมายคะแนนการสอบมาตรฐานขั้นต่ําที่ตองการ 

2 

• จัดสรรเงินอุดหนุนมากกวาใหแกโรงเรยีนในเขตพ้ืนที่ดอยโอกาส เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ําดานทรัพยากร 

3 
• ประเมินผลและใหรางวัลแกผูบริหาร โดยเทียบกับผลการสอบมาตรฐานของนักเรียน 

4 
• ปรับเปลี่ยนไปสูระบบการเงินดานอุปสงคมากขึ้นในระยะยาว  

มุงสรางความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้ําระหวางพ้ืนที่ 


	ข้อเสนอเพื่อ�การปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน�เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
	ปัญหาของระบบการศึกษาไทย
	ระบบการศึกษาไทยใช้งบประมาณมาก
	ครูได้ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอาชีพอื่น 
	นักเรียนใช้เวลาเรียนมาก แต่ผลสัมฤทธิ์ต่ำ
	คะแนนนักเรียนไทยต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
	ความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพระหว่างภูมิภาค
	หัวใจของการปฏิรูป
	Slide Number 9
	ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 �
	กรอบคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
	เป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
	การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่
	การปฏิรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
	สภาพปัญหาในปัจจุบัน
	การปฏิรูปใน 2 ระดับ
	แนวทางการปฏิรูปในระดับประเทศ
	�โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการปรับเปลี่ยน มีอิสระในการบริหาร
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	การปฏิรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
	ระบบการประเมินผู้เรียน
	ระบบการประเมินครู
	ระบบการฝึกอบรมครู
	ระบบการประเมินสถานศึกษา
	ระบบการเงินการศึกษา

